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W tydzień po zmartwychwstaniu Chrystusa z ust 

apostoła Tomasza padły słowa wyznania wiary: Pan 

mój i Bóg mój! (J 20, 28). Słowa te apostoł wypowie-

dział dokonawszy szczegółowego badania obrażeń, ja-

kie miał na ciele Zmartwychwstały Chrystus.  

Jednym z piękniejszych obrazów przedstawiają-

cych tę scenę jest dzieło Michelangelo Merisi da Ca-

ravaggio. Artysta ukazał na nim czterech mężczyzn. 

Wszyscy wpatrzeni są w zraniony bok jednego z nich. 

Jezus jest pośród tych postaci najmłodszy, odziany w 

jasną szatę, na Niego też pada najwięcej światła. Trzech 

pozostałych mężczyzn, pochylonych w stronę boku Je-

zusa, badawczo patrzy na otwartą ranę. Jeden z nich, 

zapewne Tomasz, wkłada z impetem niezbyt czysty 

palec wskazujący prawej ręki do otwartej rany w boku 

Jezusa. Chrystus zaś pozwala na tę szczegółową obduk-

cję, prowadząc dłoń niedowierzającego apostoła, jakby 

chciał powiedzieć: Ostrożnie Tomaszu! Ta rana mnie 

jeszcze boli.  

Piękna scena, po której pada wyznanie wiary św. 

Tomasza i dziwne stwierdzenie naszego Pana: Uwierzy-

łeś, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie wie-

dzieli, a uwierzyli (J 20, 29). Jakkolwiek nie dziwi nas 

błogosławieństwo, jakiego udzielił Jezus każdemu, któ-

ry uwierzył w Zmartwychwstanie, nie widząc na własne 

oczy Zmartwychwstałego i nie dotykając ran Tego, któ-

ry powstał z martwych, tak zastanawiające są słowa 

Jezusa, które wypowiedział do Tomasza: Uwierzyłeś, bo 

Mnie ujrzałeś.  

Jeżeli ktoś widział, dotknął, to wiara wydaje się 

mu niepotrzebna, gdyż zmysłowo, namacalnie doświad-

czył i teraz to on już WIE. Nie musi wierzyć…  

Zastanawiają mnie te słowa Jezusa. Są one bo-

wiem bardzo prawdziwe i mówią o wielu sytuacjach 

życia zapewne niejednego z nas. Ile razy doświadczyli-

śmy interwencji Boga w naszym życiu. Ile razy nama-

calnie stwierdzaliśmy Jego obecność przy nas. A wciąż 

domagamy się kolejnych cudów, zdarzeń, działań. Pa-

trzymy, a nie widzimy, słuchamy a nie słyszymy, doty-

kamy a nie czujemy… 

 

Święta Bożego Narodzenia zaw-

sze wnoszą niezwykłe ciepło i 

blask do naszych domów. Bóg 

staje się jednym z nas, aby nas 

wszystkich ubogacić takimi da-

rami, jakich świat dać nie może. 

Przyjmijmy je z fnością i wiarą 

w Jego niezwykłą moc!Niech 

kolejny numer naszego Pisma 

będzie zaproszeniem do refleksji 

w tym wyjątkowym czasie rado-

ści i pokoju!  
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Przypomina mi się tu opowieść Jezusa o Łazarzu 

i bogaczu, którzy zmarli (zob. Łk 16, 19-31). Bogacz 

błaga w tej przypowieści Abrahama o kolejny cud, by 

posłał kogoś z umarłych do jego braci, by przestrzegł 

ich. Na to Abraham przypomniał, że ta przestroga zosta-

ła już wypowiedziana przez Mojżesza i proroków. Jeśli 

nauki Mojżesza i proroków bracia bogacza nie posłu-

chali, to choćby i kto z umarłych do nich przemówił, na 

pewno sobie to zjawisko jakoś wytłumaczą i też nie 

posłuchają…  

My często patrzymy i nie widzimy, słuchamy i nie 

słyszymy, dotykamy i nie czujemy. Szybko zapominamy 

o doznanych łaskach, domagając się wciąż nowych do-

wodów obecności Boga w naszym życiu.  

Bohater dzisiejszej ewangelii ujrzał i uwierzył, i 

oddał życie głosząc Chrystusa Zmartwychwstałego. Bar-

dzo żałosnym jest człowiek, który wciąż potrzebuje no-

wych dowodów dla swojej wiary. Pewnie bardziej, niż 

tych nowych dowodów potrzebuje miłosierdzia, potrze-

buje łaski, potrzebuje odrodzenia się w Bogu. Św. Jan 

Apostoł pisał w swoim liście: Wszystko, co z Boga zro-

dzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które 

zwyciężyło świat jest nasza wiara (1J 5, 4). 

Stając przed Bogiem miłosiernym, czyli bezgra-

nicznie nas kochającym, który ma otwarte Serce dla każ-

dego, kto tylko potrzebuje Jego miłości – prośmy z ufno-

ścią o nasze odrodzenie w Jego łasce, o pomnożenie i 

umocnienie naszej wiary, o to byśmy potrafili tak kochać, 

jak i sami zostaliśmy umiłowani przez Boga. Niech taka 

prośba towarzyszy naszemu przeżywaniu Paschalnego 

Triduum i Świąt Zmartwychwstania Pana. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

TRIDUUM PASCHALNE 2021: 

Spowiedź św. tylko w godzinach 6.00—12.00 

WIELKI CZWARTEK (1 KWIETNIA): 

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 
Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.00 

WIELKI PIĄTEK (2 KWIETNIA): 

Adoracja przy Ciemnicy w godz. 6.00—17.30 

Jutrznia o godz. 8.00 

Droga Krzyżowa o godz. 15.00 

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00 
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 24.00 

WIELKA SOBOTA (3 KWIETNIA): 

Adoracja przy Grobie Pańskim w g. 6.00—18.30   

Jutrznia o godz. 8.00 

Poświęcenie pokarmów w godz. 9.00—17.00  

Wigilia Paschalna i Rezurekcja o godz. 
19.00 (należy przynieść ze sobą świece) 

 

Eucharystia w swojej bogatej rzeczywistości 

obejmuje istotny aspekt ofiary. Aby lepiej zrozumieć 

jego znaczenie, nie można pominąć argumentacji bi-

blijnej, która uwzględnia również pozajudaistyczne 

obyczaje związane z kultem ofiarniczym. 

BIBLIJNY OBRAZ OFIARY ZBAWIENIA 

Rodzaje ofiar 

Kult starotestamentalny przypominał w dużej mie-

rze ofiary pogańskie. Odróżniała go tylko wiara w jedy-

nego Boga i zawarte z Nim przymierze. Wznoszono ołta-

rze, składano ofiary ze zwierząt i płodów ziemi (por. Rdz 

4, 3). Miejsca kultu nie były ustalone, lecz związane z 

objawianiem się Boga (por. Wj 20, 24; 23, 15). Najstarsza 

tradycja wspomina ofiary całopalne (por. Rdz 8, 20). Pa-

lono żertwę w całości, by wyrazić w ten sposób całkowite 

i nieodwołalne oddanie daru. Z ofiarą łączono także posił-

ki, rozumiane jako spożywanie w obliczu Jahwe (por. Pwt 

12, 18; 14, 26). Część przeznaczano dla Boga (krew roz-

lana, tłuszcz spalony), a część przeznaczano dla biesiad-

ników. Uczta połączona z ofiarą wyrażała łączność z Bo-

giem i między sobą wzajemnie.  

Księga Kapłańska wyróżnia ofiary: krwawe, bez-

krwawe, z pokarmów, ofiary wspólnoty (dziękczynne, 

wotywne, dobrowolne), przebłagalne, za grzechy. Przy 

uwzględnieniu faktu świętości Boga i grzeszności czło-

wieka – istotnego znaczenia nabiera ofiara o charakterze 

ekspiacyjnym. Szczególną ofiarą była ofiara paschalna, 

która była typem Ofiary Chrystusa. Krew zabitego baran-

ka chroniła pierworodnych przed zagładą, mięso stanowi-

ło pokarm umacniający na trud pielgrzymowania i 

ucieczki przed Egipcjanami. Każdorazowa pascha uobec-

niała wydarzenia wyjścia i odnosiła jeszcze ściślej do 

Stwórcy i Wybawiciela.  

Ofiara jako akt duchowy 

W kulcie starotestamentalnym można zauważyć 

wiele tekstów, zwłaszcza prorockich, które demaskują 

wypaczenia ofiar, szczególnie traktowanie ich w sposób 

zewnętrzny. Ważnym czynnikiem ofiar w ST była czy-

stość i szczerość serca. Już na pierwszych stronach Biblii 

odkrywamy ten warunek w opisie ofiary Kaina i Abla. 

Zaniepokojenie rytualizmem ujawnia się w napomnie-

niach proroków, którzy zapowiadali zniszczenie świątyni 

jako widzialnego warunku kultu (por. Jr 7, 12 – 15; Mi 3, 

12), oraz w aluzjach do pustyni, która jest miejscem na-

wrócenia i zrozumienia duchowego wymiaru kultu i ofia-

ry duchowej. Wartość ofiary zakorzeniona jest w otwiera-

niu serca na słowo Boże i na podporządkowaniu życia 

Jego woli, objawionej w słowie. Istotę stanowi zjedno-

czenie z Bogiem i wierność w przymierzu.  

EUCHARYSTIA (cz. 3): 

OFIARA 
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To uwarunkowanie staje się widoczne w zapisie: 

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec 

mojego przymierza, będziecie szczególną moją własno-

ścią pośród wszystkich narodów […] będziecie mi ludem 

kapłanów i ludem świętym (Wj 19, 5 – 6). Podczas nie-

woli babilońskiej potwierdza to modlitwa trzech mło-

dzieńców: Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony 

znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów 

i cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś 

nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba! Ponie-

waż ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać 

wstydu (Dn 3, 39 – 40). Na podstawie tekstów biblijnych 

można zaobserwować ewolucję pojęcia ofiary, która 

prowadzi w stronę ofiary bezkrwawej i duchowej prze-

miany serca, symbolizowanej przez skruchę i pokorę, 

czyli właściwe usposobienie wewnętrzne. 

Zapowiedzi doskonałej ofiary 

Prorocy zapowiadali nadejście czasów, kiedy bę-

dzie składana ofiara doskonała, czyli czysta i uniwersal-

na (por. Ml 1, 11n), i nadejścia nowego kapłaństwa (por. 

Ps 110, 4). Wizerunek nowego baranka paschalnego 

kreśli Izajasz w Czwartej Pieśni o Słudze Jahwe (por. Iz 

53, 7), jak też Jan Chrzciciel (por. J 1, 29. 36). Tytuł 

Baranka jako uwielbionego Chrystusa występuje w 

Apokalipsie (por. Ap 5, 6. 8. 12n; 6, 1. 16). Jest to 

wspomnienie Mesjasza jako żertwy ofiarnej, której cało-

palna ofiara zmieniła dotychczasowy porządek i stała się 

rękojmią ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i mocą 

ciemności.  

Jezus także zapowiada duchowy charakter ofiary 

jako jej istotny wymiar: Miłować Go [Boga] całym ser-

cem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak 

siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie cało-

palenia i ofiary (Mk 12, 33). Najważniejsze zatem jawi 

się przylgnięcie do Boga z ufnością i uległością, jak to 

ukazuje Chrystus, którego „pokarmem” było pełnić wolę 

Ojca (J 4, 34). Znamiennym epizodem, który porządkuje 

sprawę ofiar w Nowym Testamencie jest oczyszczenie 

świątyni z przedmiotów, które były dotychczas składane 

w ofierze. Dokonał tego Jezus, wypędzając przekupniów 

ze świątyni (por. Mt 21, 12 – 13). Podobnie trzeba ro-

zumieć Jezusową zapowiedź zniszczenia świątyni (por. 

Mt 24, 1 – 2) i aluzję do samego Chrystusa jako nowej 

świątyni oraz do składania ofiar nie w określonym miej-

scu geograficznym, ale w „Duchu i w prawdzie” (por. J 

4, 21nn).  

Chrystus jako nowa żertwa ofiarna 

Przy ustanowieniu Eucharystii podczas Ostatniej 

Wieczerzy Chrystus czyni wzmianki odnoszące się do 

ofiary. Własną Krew pod postacią wina określa jako 

„Krew Przymierza”, czyli znany ze Starego Testamentu 

znak ofiary zbawczej. Ponadto oznajmia, że będzie ona 

wylana za wielu, co wyraża semickim idiomem to peri 

pollōn (por. Mt 26, 28) lub hyper pollōn (por. Mk 14, 

24), wyrażającym wszystkich spoza grona narodu wy-

branego. Ofiara Chrystusa przyniosła w efekcie po-

wszechne zbawienie, jak to wypowiedział pod natchnie-

niem arcykapłan Kajfasz: Lepiej jest dla was, aby jeden 

człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród (J 

11, 50). Krew Chrystusa jest znakiem ofiary za zbawie-

nie świata. Wszyscy, którzy zostali odkupieni Jego 

Krwią należą do Kościoła pierworodnych i wkraczają na 

drogę świętości, która wynika z powszechnego powoła-

nia do zbawienia, a tym samym do świętości. 

Jezus Chrystus wydaje się w ofierze Bogu Ojcu i 

ludziom. Uczynił to pełniąc Jego wolę do końca. Wyraża 

w ten sposób swoje całopalne oddanie i pełną wierność. 

Chrystus, chociaż był Bogiem, nie wykorzystał tej równo-

ści z Ojcem, ale poddał się człowiekowi do końca (por. 

Flp 2, 6 – 8). Jego ofiara nie polega na cierpieniu i śmierci 

krzyżowej, lecz na Jego najgłębszej więzi z Ojcem i 

ludźmi, na tej Jego dobrowolnej decyzji (i jej wykonaniu), 

która dokonała się w głębi świadomości Boga-Człowieka 

(por. J 8, 28 – 29; Hbr 5, 7). Ofiara więc nie sprowadza 

się jedynie do wydarzeń paschalnych, ale do całokształtu 

ziemskiego życia Jezusa, w którym był On nieprzerwanie 

otwarty na wolę Ojca i oddawał się Mu na modlitwie. 

Modlitwa więc jako akt uwielbienia i dziękczynienia staje 

się „przestrzenią” oddania Bogu i podporządkowywaniem 

Mu własnej woli. W niej duchowa ofiara znajduje swoje 

spełnienie i jednocześnie z Chrystusem i na wzór Chry-

stusa staje się fundamentem Eucharystii.  

Ofiara Kościoła 

Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Chrystusa i 

Kościoła. Kościół jako nowy lud Boży wypełnia swoją 

funkcję z Chrystusem i według Jego zasady, co wyraża 

w liturgii wielka doksologia: Przez Chrystusa z Chrystu-

sem i w Chrystusie. Biblijne przesłanki na ten temat to 

słowa Chrystusa: To czyńcie na Moją pamiątkę, ale także 

słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: Ile razy spożywa-

cie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, 

aż przyjdzie (1 Kor 11, 26). Do tego wzywa zobowiąza-

nie do składania ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa 

Chrystusa (por. 1 P 2, 5).  

 

Na ilustracji:  
Jan van Eyck, Hubert van Eyck, Adoracja  

Mistycznego Baranka, Gandawa (1432) 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 4 (228) 2021 r. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Piotr Chryzolog w jednym ze swoich kazań 

tak określa istotę ofiary Kościoła: „Bądź więc człowieku 

i ty ofiarą dla Boga i jej kapłanem. Nie zaprzepaszczaj 

tego, co Bóg w swej potędze dał ci i przyznał. Przyoblecz 

szatę świętości i przepasz się pasem czystości; osłoną 

twej głowy niech będzie Chrystus, krzyż na czole niech 

będzie ci obroną; twoją pierś niech okrywają tajemnice 

Bożej wiedzy; zawsze zapalaj wonne kadzidło modlitwy; 

chwyć miecz Ducha; uczyń swe serce ołtarzem. W ten 

sposób bez obawy składaj Bogu twe ciało w ofierze. Bóg 

szuka wiary, a nie śmierci; pragnie oddania, a nie rozle-

wu krwi; daje się przebłagać przez posłuszeństwo, a nie 

przez zabicie ofiary.” 

EUCHARYSTIA JAKO OFIARA  
WE WSPÓŁCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWIE 

Po Soborze Watykańskim II często pojawiały się 

opinie, które zarzucały liturgii eucharystycznej pomijanie 

aspektu ofiary. Uważano, że zbyt wiele miejsca poświęca 

się aspektowi uczty i braterskiej wspólnocie, przypomina-

jącej wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. Głosy te dotyczyły 

nie tylko teologii Kościoła katolickiego, ale zajęły poważ-

ne miejsce w dyskusji w ramach wszystkich wspólnot 

chrześcijańskich, co sprawiło, że temat ten stał się tematem 

o charakterze ekumenicznym. 

Spojrzenie ekumeniczne 

Szczególnie widoczna jest dysharmonia między sta-

nowiskiem katolickim a protestanckim.  

W Nowym Testamencie Chrystus jest określany jako 

„narzędzie przebłagania” (por. Rz 3, 25), ofiara Chrystusa 

jest porównana do ofiar ze zwierząt na znak ekspiacji (por. 

Hbr 13, 11- 13). W dialogu ekumenicznym przeważnie 

wszyscy zgadzają się co do faktu, że ofiara Chrystusa nie-

skończenie przewyższa ofiary Starego Testamentu. Ponadto 

ofiarę odnosi się do zbawczego dzieła Chrystusa, a język 

ofiarniczy Nowego Testamentu oscyluje wokół pojęcia 

„pamiątki” (anamnesis). Nie ma jednak jednoznacznej in-

terpretacji co do natury ofiary Chrystusa.  

Eucharystia jest celebracją jedynej, pełnej i dosko-

nałej ofiary Chrystusa. Bóg nie powtarza ani nie przedłuża 

w czasie tego, co raz na zawsze dokonało się w Chrystusie. 

W celebracji upamiętnienia Chrystus przyłącza do siebie 

Kościół w Duchu Świętym tak, że Kościół włącza się w akt 

samoofiarowania Chrystusa. Według uzgodnienia anglikań-

sko-katolickiego Eucharystia jest środkiem, dzięki któremu 

dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa jest proklamo-

wane i skutecznie działa w Kościele. 

Według uzgodnienia katolicko-luterańskiego Chry-

stus jest obecny w Wieczerzy Pańskiej jako Ukrzyżowany, 

który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Ofia-

ry tej nie można przedłużać, powtarzać ani dopełniać. Ma 

ona skutecznie działać we wspólnocie wierzących. Według 

katolików jest to ofiara przebłagalna, a według luteran 

obecna jest ofiara dziękczynna. Obie tradycje są zgodne co 

do tego, że Eucharystia jest ofiarą pochwalną. Tylko dzięki 

Chrystusowi i z Nim ofiarujemy Bogu nasze wstawiennic-

two i dziękczynienie. 

Ofiara Chrystusa jest upamiętniana w liturgicz-

gicznej „pamiątce”. Tutaj odwołujemy się do biblijnej 

kategorii anamnezy (pamiątki). Dzięki niej mogło dojść 

do zbliżenia stanowisk katolickiego i protestanckiego. 

Widać to w uzgodnieniu katolicko-luterańskim na te-

mat Wieczerzy Pańskiej jako „anamnezy całego jedna-

jącego działania Boga”. W tej anamnezie jest obecny 

Chrystus ze wszystkim, co dla nas uczynił. Istotne jest 

jednak nie to, że przywołane jest wydarzenie minione, 

lecz to, że Bóg wzywa swój lud i stawia go w obliczu 

swego zbawczego czynu. W tym znaczeniu wydarzenie 

zbawcze z przeszłości ma sens dla teraźniejszości i 

przyszłości.  

W Modlitwie eucharystycznej Kościół nieustan-

nie sprawuje „wiecznotrwałą pamiątkę”. Widać tu wy-

raźnie, jak cenne okazało się biblijne pojęcie „pamiąt-

ki”. Pozwala ono wyjść poza czas linearny „przez dzia-

łanie Ducha Świętego”. Dlatego konieczne okazało się 

ujęcie Eucharystii nie tylko chrystologiczne, ale i 

pneumatologiczne, mówiące  o Eucharystii jako przy-

zywaniu Ducha Świętego. 

Eucharystia jest ofiarą przebłagalną. Ewangelicy 

mieli od początku zastrzeżenia do takiego rozumienia 

Eucharystii, gdyż widzieli w tym zagrożenie dla prawdy 

o całkowitej wystarczalności dzieła odkupienia dokona-

nego w historii raz na zawsze przez Chrystusa (por. Hbr 

8-10). Uważano, że zbyt wielką rolę przypisuje się ka-

płanowi w sprawowaniu ofiary. Dlatego luteranie unika-

ją wyrażenia „ofiara mszalna”, a Wieczerzę Pańską 

przedstawiają jako „Ofiarę dziękczynną z obecną w sa-

kramencie ofiarą krzyża”.  

Katolicy starają się wyjaśnić, na czym polega 

uczestnictwo w jedynej i wystarczającej ofierze Chrystu-

sa: ofiarujemy w niej samego Chrystusa, bo sami z sie-

bie nic ofiarować nie możemy. Msza św. jest uobecnie-

niem ofiary Chrystusa, ale nie powtarzaniem lub doda-

waniem jej czegokolwiek. W tym sensie nie narusza ona 

wystarczalności ofiary Chrystusa. Luteranie przyjęli taką 

interpretację i mówi się o wzrastającej zbieżności w 

rozumieniu Eucharystii jako ofiary.  

Eucharystia ma też aspekt wstawiennictwa. Jako 

ofiara pochwalna i dziękczynna włącza nas we wsta-

wiennictwo Chrystusa i Kościoła. Polega to na tym, że 

wspominając z wdzięcznością wielkie dzieła Boga, Ko-

ściół błaga, aby obdarzył on tymi dobrodziejstwami 

wszystkich ludzi. W tym dziękczynieniu i wstawiennic-

twie Kościół jednoczy się z Chrystusem. Motyw wsta-

wiennictwa pomaga zrozumieć sens przebłagalny ofiary 

uobecnianej w Eucharystii.  

Eucharystia przeżywana jako ofiara przynosi też 

określone konsekwencje życiowe. W uzgodnieniu kato-

licko-luterańskim czytamy, że im bardziej wspólnota 

włączona jest akt samoofiarowania Chrystusa, tym bar-

dziej żyje ku chwale Boga. Znajduje to wyraz w dzięk-

czynieniu i wielbieniu Boga, w przyzywaniu Go w wie-

rze, w cierpieniu i wszystkich dobrych czynach.  
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Wartość „terapeutyczna” ofiary  
we współczesnej cywilizacji 

Aspekt ofiarniczy Eucharystii jest zawsze aktualny 

i istotny dla formacji człowieka. W dzisiejszych czasach 

znajduje także swoje szczególne miejsce: 

 Współczesna cywilizacja nastawiona konsumpcyjnie, a 

niejednokrotnie hedonistycznie – winna kształtować się w 

oparciu o przykład ofiarnej miłości Chrystusa (jej model 

ukazuje hymn św. Pawła z Pierwszego listu do Koryntian, 

rozdział 13). 

 Uszlachetnienia domaga się również rozumienie praw 

ludzkich. W świadomości dzisiejszego człowieka funk-

cjonuje hasło: „nikt nie chce być ofiarą”, gdyż ofiara ro-

zumiana jest negatywnie: jako niezaradność, naiwność i 

bezwartościowość. Znaczenie ofiary domaga się korekty i 

oczyszczenia, według kryterium „ofiary uwielbienia” (por. 

Hbr 13, 15). Największa ofiara to budowanie braterskiej 

zgody i pokoju.  

 Ofiara domaga się również oczyszczenia pod względem 

jej pochodzenia. Nie jest ona skutkiem pozbawienia dóbr i 

praw, ale dobrowolnym darem, który wyrywa z kręgu 

egoizmu, poczucia winy, ale jest aktem najwyższej hojno-

ści, na wzór Jezusa Chrystusa, który posiadając życie, sam 

może je oddać i sam może je odzyskać.  

 Odniesienie do jedynej i niepowtarzalnej Ofiary Chrystusa 

jest konieczne dla uzasadnienia własnej ofiary. Jest to za-

bieg potrzebny i trudny dla współczesnego człowieka, któ-

ry często charakteryzuje się duchowością antyanamne-

tyczną i nomadyczną, czyli niezdolną do rozumienia, 

uwzględniania i szanowania przeszłości.  

 W związku z ofiarą korekcie podlega również zafałszowa-

ny obraz Boga, rozumianego jako surowy sędzia, żądny 

krwi i ofiary władca świata. To Bóg sam w Jezusie Chry-

stusie, który jest Bogiem wcielonym, stał się Barankiem 

złożonym w ofierze za zbawienia świata.  

 Ofiara, niepopularny element życia człowieka, poczyty-

wana jest jako największa strata i przegrana życiowa, któ-

ra nie ma większego sensu. Zbliżenie się do Ofiary Chry-

stusa pozwala na pełne zrozumienie sensu ofiary. Chrystus 

potwierdza przyjęcie ofiary przez wszechmogącego Boga 

i objawienie się tego przyjęcia w Jego zmartwychwstaniu i 

darze dla świata. 

Opracował ks. Andrzej Telus CM  

(na podstawie wykładu s. Adelajdy Sielepin CHR) 

nych. Mam więcej czasu na obserwację i przemyślenia (cza-
sem bardzo pesymistyczne). Zaczęłam więcej oglądać tele-
wizję: pomijając seriale tureckie i Zenona Martyniuka – nie-
wiele jest tam do oglądania. Skupiłam się więc na różnego 
rodzaju quizach. Sprawdzałam poziom mojej wiedzy i tu moje 
zdziwienie: uczestnicy w różnym wieku „wykładali się” na 
podstawowych pytaniach z zakresu naszej religii, np. imiona 
czterech ewangelistów, kiedy w kościele odprawia się roraty 
itp. Moje zdziwienie: kraj katolicki, nauka religii już od przed-
szkola i taki brak wiedzy?  

Jednym z plusów pandemii jest możliwość oglądania i 
wysłuchiwania Mszy św. z różnych kościołów, i zarówno 
mnie jak i wielu moim znajomym bardzo podoba się sposób 
prowadzenia Mszy Świętych w niedzielę o godz. 9.00 ze 
Świątyni Opatrzności Bożej z Warszawy na kanale Polsat 
News. Czym nas ten rodzaj prowadzenia Mszy św. zachwy-
cił? Myślę, że to mogłoby poszerzyć naszą wiedzę religijną. 
Każdorazowo ksiądz – główny cebrans przed Mszą św. w 
krótkich, prostych słowach przybliża i tłumaczy uczestnikom, 
o czym będą czytania podczas Eucharystii, np. z której księgi 
Starego Testamentu, co ta księga zawiera, czego dotyczy list 
świętego Pawła i jak go przetłumaczyć na nasze czasy. 
Wiem, że są różne programy TV typu „Słowo na niedzielę”, 
ale są one emitowane np. w sobotę i niewiele osób pamięta 
ich treść w czasie niedzielnej Mszy św. Może taka forma, jak 
w Świątyni Opatrzności Bożej, prowadzona przez lata pogłę-
biłaby w nas wiedzę religijną, jak i wiarę, i te około 40% 
uczęszczających w niedziele na Mszę Świętą nie chodziłoby 
do kościoła tylko dlatego, że taka jest tradycja. 

Seniorka rozważająca  

 

Już rok tkwimy w zamknięciu w domach pozbawieni re-
alnego uczestnictwa w wspólnotach parafialnych, rodzinnych, 
środowiskowych. Źle to wpływa na nasze zdrowie psychiczne i 
fizyczne. To są minusy pandemii, ale zaczęłam doszukiwać się 
w takim życiu jakichś plusów. Pandemia zahamowała (przy-
najmniej mnie) w wiecznym zabieganiu między różnymi zaję-
ciami, wyjazdami, uczestniczeniem w wydarzeniach kultural-

PRZEMYŚLENIA PANDEMICZNE 
 

W któreś pogodne południe, w czasie na Anioł Pański, 
postanowiłem nawiedzić jeden z kościołów Krakowa. Wybrałem 
barokowy kościół św. Anny, przy którym działa najstarsze dusz-
pasterstwo akademickie w Krakowie. 

W dawnym, lepszym czasie podejmowano tutaj wiele 
cennych inicjatyw. Przez to duszpasterstwo przewinęło się wielu 
wybitnych ludzi nauki Krakowa. Tutaj przyjeżdżali ludzie z innych 
części miasta na wspaniałe i mądre homilie sługi Bożego ks. 
biskupa Jana Pietraszki. 

Zapoznałem się z historią tej kolegiaty i równocześnie 
parafii. Po modlitwie, wychodząc ze świątyni, zauważyłem w 
gablocie bardzo ciekawą informację. Dotyczyła ona ludzi mło-
dych i zakochanych: jaka powinna być mądra droga wiodąca do 
założenia szczęśliwej rodziny, żyjącej w przyjaźni z Bogiem? 
Droga młodych i zakochanych jest bardzo prosta: spojrzenie na 
siebie, uśmiech, przytulenie, wyznanie miłości, pocałunek, trzy-
manie się za rękę, pieszczota, współżycie (w małżeństwie).  

Można pytać: czy młodzi ludzie powrócą jeszcze na 
piękną i bogatą w treści emocjonalne drogę narzeczeństwa, bez 
grzechu? Czy uda się z Bożą pomocą tę drogę odbudować w 
naszym społeczeństwie? 

Obserwator     
 

 

SPACER MODLITEWNY 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 4 (228) 2021 r. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę, 17 lutego 2021 r., około godz. 4.30 rano, 

odeszła do Pana nasza parafianka, a moja Przyjaciółka – 

Małgorzata Kopińska. Urodziła się 2 grudnia 1934 r. w 

Krakowie. Była jedynaczką, córką Kazimiery i Kazimie-

rza Dudek. Jak sama czasem wspominała, rodzice wy-

chowywali ją w dużym dystansie emocjonalnym, co ją 

mocno zahartowało tym bardziej, iż przyszło jej dorastać 

w czasach wojny. Mimo to, o swojej rodzicielce zawsze 

mówiła „moja piękna Matka”, o ojcu zaś wypowiadała 

się z wielkim szacunkiem i podziwem – był księgowym 

w banku. Jedyny żal jaki miała do rodziców, jeśli chodzi 

o dzieciństwo, to był taki, że wybrali dla niej imię… Łu-

cja. Bardzo go nie lubiła, dlatego w dorosłym życiu uży-

wała imienia Małgorzata. Do Szkoły Powszechnej cho-

dziła na ul. Pędzichów do Instytutu Marii. W 1952 r. 

zdała maturę w Gimnazjum im. Józefa Hoene-

Wrońskiego na ul. Piotra Michałowskiego. Równocze-

śnie, przez cztery lata uczyła się baletu. Do Państwowej 

Wyższej Szkoły Aktorskiej na ul. Szpitalnej dostała się w 

1953 r.  

W młodości była szczuplutką kobietą, o nietuzin-

kowej urodzie, łabędziej szyi i wyrazistych, niebieskich 

oczach oraz smukłych, giętkich ramionach. Szybko zosta-

ła zaangażowana do pracy w Teatrze im. Juliusza Sło-

wackiego w Krakowie. Jak wykazuje internetowa ency-

klopedia teatru – na deskach tego teatru zagrała 57 ról, 

nadto grała w spektaklach telewizyjnych, radiowym i w 

serialu. W świecie teatralnym używała nazwi-

ska/pseudonimu „Darecka” i imienia Małgorzata. Stąd 

niemałe zamieszanie, by dotrzeć do czegokolwiek na jej 

temat: Łucja-Małgorzata Dudek-Darecka-Kopińska. 

Miała fenomenalną pamięć, co nie dziwi jeśli się 

uwzględni, iż ćwiczyła ją do końca: liczne lektury, Jolki 

(krzyżówki są dla przedszkolaków – mawiała), nawet na 

emeryturze uczyła się różnych tekstów na pamięć, zresztą 

– jak wyznała w wywiadzie – wystarczyło jej dwa razy 

tekst przeczytać, by go zapamiętać. Niestety, niechętnie 

wracała do wspomnień, a może ja nie umiałem zadać 

właściwych pytań? Ze szczegółami opowiadała mi czas 

wojny, moment wyzwolenia, uzasadniała wdzięczność 

wobec Armii Czerwonej. Nie dała sobie wmówić obecnej 

narracji. Uważała, że tylko ten nie docenia faktu wyzwo-

lenia w 1945 r., kto nie doświadczył trudów wojny, oku-

pacji niemieckiej...  

Oczywiście nie była ślepa na specyfikę nowej oku-

pacji, nie tylko w niej żyła, ale także nieustannie pogłę-

biała o niej wiedzę, czytając mnóstwo książek z tego 

tematu, także tych najnowszych. Jednak na czasy komu-

nistyczne spoglądała przez pryzmat swojego życia zawo-

dowego, którym po 1957 r., a więc po ukończeniu kra-

kowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej – 

było aktorstwo. Wskazywała na paradoks, że w tzw. 

wolnej Polsce po 1989 roku – doszło do degradacji 

sztuk teatralnych, podczas gdy w czasach komuny 

spektakle były na wysokim poziomie. Nie lubiła jakiej-

kolwiek ingerencji w teksty dramatyczne, mimo że 

zauważała różne niedoróbki nawet u wielkich, uzna-

nych dramaturgów. Nie akceptowała uwspółcześnień 

dotyczących scenografii, kostiumów. Za kuriozum 

uważała przenoszenie na scenę utworów epickich, przy 

jednoczesnym zapomnieniu i zaniedbaniu klasycznych 

dzieł dramatycznych. Nie ujmując niczego talentom 

młodych aktorów, nie akceptowała epatowania fizycz-

nością, nagością na scenie, co oczywiście zależy także 

od reżyserów i dyrektorów teatru. Wyznacznikiem 

wspomnianego wyżej paradoksu był także dobór reper-

tuaru. W trudnych bowiem, ateistycznych czasach ko-

muny nie brakowało sztuk o tematyce religijnej, spek-

takli współgrających z liturgicznymi okresami Kościo-

ła. Nikt tego nie blokował, ani się nie sprzeciwiał. 

Tymczasem w tzw. wolnej Polsce o czymś takim nie 

można chyba nawet marzyć. Przeważające obecnie 

liberalno-lewicowe przekonania ludzi teatru, pseudo-

poprawność areligijna – dyktują zupełnie odmienny 

stosunek do wartości chrześcijańskich i patriotycz-

nych… Więcej o teatrze oczyma Małgosi można się 

dowiedzieć z wywiadu zamieszczonego na YouTube 

przez Filmotekę Małopolską: Nestorzy krakowskiego 

teatru cz. III Małgorzata Darecka. 

 

Na zdjęciu:  Śp. Małgorzata Kopińska jako 
komentatorka Triduum Paschalnego 2012 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: 

WSPOMNIENIE  
O MAŁGOSI 
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Wolała żyć teraźniejszością. Do wspomnień, a pa-

miętała nawet Boże Narodzenie z 1938 roku – jak już za-

uważyłem wyżej – wracała niechętnie. Jej pasją na emery-

turze, na którą przeszła już w 1990 r. – były książki. Chło-

nęła je dosłownie, a im grubsze (z mojego punktu widze-

nia) tym chętniej je czytała, często po kilka naraz. Oprócz 

literatury pięknej, interesowała się historią, teatrem, sztu-

ką, kochała muzykę, balet… Miała chyba komplet dzieł 

Waldemara Łysiaka, którego niezmiernie podziwiała, tak-

że Melchiora Wańkowicza, Rafała Ziemkiewicza i in. 

Wiele książek czytała po kilka razy, miała też zwyczaj 

wracać do wybranych treści. Z poetów najbardziej ceniła 

Juliusza Słowackiego, którego dzieła (nie wiem czy 

wszystkie) cytowała z pamięci, np. Beniowskiego, robiła to 

melodyjnym rytmem jedenastozgłoskowca ujętego w tzw. 

oktawy… Zupełnie inaczej mówiła (twierdziła, że wierszy 

nie wolno recytować, tylko trzeba je właśnie „mówić”) 

poezję Romana Brandstaettera, którego również bardzo 

ceniła, podobnie ze wzruszeniem i ogromnym szacunkiem 

mówiła o poezji Cypriana Kamila Norwida. Niezwykła 

lekkość i radość pojawiała się w jej głosie, gdy opowiadała 

o dziełach Moliera (to taka pianka – mawiała onomatope-

icznie o jego sztukach), natomiast grymas niesmaku – gdy 

przyszło jej choćby wypowiedzieć imię i nazwisko: Zyg-

munt Krasiński. Będąc tak oczytaną, zachowywała dystans 

do siebie, uważając się za taką, co to interesuje się wszyst-

kim, ale na mało rzeczach zna się gruntownie…  

Swego męża Mikołaja Kopińskiego poznała pod-

czas sylwestrowego przedstawienia wodewilu Królowa 

przedmieścia bodaj w 1962 r. Kopiński to miał ze mną 

dobrze – wspominała. Świetnie gotowała (mógłbym tu 

długo opowiadać), piekła (m.in. niepowtarzalną szarlot-

kę, z której była dumna), utrzymywała mieszkanie w 

ładzie i czystości. Sama, jak powtarzała: mogłabym zro-

bić doktorat z malarstwa pokojowego. Nie tylko prała i 

prasowała, ale nawet szyła, gdyż jak mówiła: ciężko do-

brać sukienkę na mnie. To co nosiła, wyszło głównie z jej 

ręki. Smukłą sylwetkę zachowała do końca. Mąż – wy-

bitny tancerz, choreograf, baletmistrz – zmarł nagle w 

1985 roku, w fotelu w ich mieszkaniu, w dniu jej imienin, 

czyli 10 czerwca. Dlatego też od tamtego roku przeniosła 

swe imieniny na październik, zresztą – obchodziła głów-

nie urodziny.  

Do końca starała się być samodzielna, nikomu nie 

robiąc kłopotu, co nie było łatwe zważywszy, iż mieszka-

ła na czwartym piętrze. Same zakupy, przy jej słabnącym 

sercu i postępującej chorobie nowotworowej – były wy-

zwaniem, a ona jakieś cztery lata temu zdecydowała się 

na poważny remont kuchni i łazienki… Z pomocy swych 

przyjaciół korzystała głównie w ostatnich tygodniach. 

Byli to: pani Ala z drugiej klatki, pani Ania mieszkająca 

dwa piętra niżej, pan Mariusz ze sklepu naprzeciw, czy w 

końcu pan Jacek z żoną, pani Marianna i pani Małgosia 

(dawna sąsiadka).  

Niezwykle ceniła sobie przyjaźń z osobami du-

chownymi – tak mówiła o księżach, nigdy inaczej. Około 

1993 r. ks. Wojciech Paluchowski CM zaproponował jej 

regularne czytanie lekcji w naszym kościele. Poczytywa-

ła sobie to za ogromny zaszczyt i z niezwykłą elegancją 

oraz klasą spełniała się odczytując słowo Boże w nie-

dziele i święta podczas Mszy św. o godz. 18.30. Od 

pewnego też czasu (jakieś 20 lat) czytała komentarze 

podczas Triduum Paschalnego. Rokrocznie pytała 

mnie: czy w tym roku też dostąpię tego zaszczytu?… 

Przy okazji udzielała cennych wskazówek młodzieży 

liturgicznej m.in. w zakresie: dykcji, artykulacji, inter-

pretacji, postawy. Także ja, do dzisiaj korzystam z jej 

uwag, udzielonych mi na moją wyraźną i stanowczą 

prośbę (jakże bym śmiała Wojteczku cokolwiek u Ciebie 

poprawiać…). Księży uważała za osoby z innego wy-

miaru, nieziemskiego przeznaczenia. Nie znaczy to, iż 

nie słyszała o wypadkach niegodnych. Ubolewała nad 

nimi i skutkami tych zdarzeń. Jednak wiedząc o nich, 

ani przez chwilę nie przestała dobrze myśleć i mówić o 

osobach duchownych jako takich. 

W rozmowach powtarzała niektóre frazy, cytaty 

np. z Pamiętników Hectora Berlioza (Ludzie nienawi-

dzą innych za brak talentu u siebie), albo Ottona von 

Bismarcka: Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykoń-

czą, tyle że w jej ustach te słowa brzmiały jakoś tak: 

Polacy to trudny naród: sami sobą rządzić nie potrafią 

i innym sobą rządzić nie pozwolą... Nie lubiła, gdy ktoś 

odpowiadał na niezadane pytania, sama też tego nie 

robiła. Wobec wszystkich starała się być uprzejma. W 

sytuacjach trudnych (gdy np. ktoś próbował ją zbyć w 

urzędzie) przyjmowała stanowczy sposób mówienia, 

zimny i nieprzyjemny, którego to tonu sama u siebie 

nie lubiła, ale… czasem nie było wyjścia. 

Kochała życie i wszystkie jego przejawy. Uwiel-

biała zwierzęta, począwszy od żuczka jelonka zamiesz-

kującego dziką winorośl, która kiedyś ocieniała ścianę 

bloku, w którym mieszkała, przez ptaki, koty, dziką 

przyrodę, po konie i inne zwierzęta, których losem 

żywo się przejmowała. Bacznie śledziła losy Puszczy 

Białowieskiej, użalała się nad każdym wyciętym drze-

wem, także tym przed jej blokiem, dbała o rośliny – te 

w domu i na balkonie, cieszył ją każdy kwiat...  

Na łożu śmierci mówiła, że żałuje tylko dwóch 

rzeczy: straconego czasu za młodu i na emeryturze oraz 

tego, że nie jest w stanie odpowiednio podziękować 

tym wszystkim, którzy w ostatnich dniach udzielali jej 

pomocy, opiekowali się nią (słowo dziękuję nie scho-

dziło jej z ust)… Nie bała się śmierci, ale od miesięcy 

mówiła, iż boi się umierania. Powtarzałem jej, że jej 

umieranie będzie wyglądało tak: zaśnie i obudzi się w 

niebie… Uporządkowawszy sprawy ziemskie, dbając 

zawsze o sprawy duchowe, także przed śmiercią przy-

stąpiła do spowiedzi, przyjęła Sakrament Namaszcze-

nia Chorych, zaś w wieczór poprzedzający jej śmierć – 

przyjęła Komunię Świętą w formie Wiatyku: przynio-

słeś mi Pana Jezusa… Dziękuję Ci Wojteczku.  

Żegnam zatem Małgosię cytatem z Adama Mic-

kiewicza, którym ona kończyła nasze wieczorne rozmo-

wy: Dobranoc. Niech snu Anioł modrymi Cię skrzydły 

otoczy. Dobranoc.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 4 (228) 2021 r. 

 

 

8 

W piątek 12 marca nasz kościół stał się «kościo-

łem stacyjnym»: miejscem wielkopostnego spotkania 

mieszkańców Krakowa na wspólnej modlitwie z bisku-

pem. Od godz. 17.30 trwał dyżur w konfesjonale, o tej 

porze odbyło się też czuwanie eucharystyczne prowa-

dzone przez ks. Bogdana Markowskiego, o godz. 18.00 

ks. Wojciech Kałamarz poprowadził Drogę krzyżową, a 

o godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem nowego biskupa pomocniczego naszej 

archidiecezji – ks. biskupa Roberta Chrząszcza; kon-

celebrowali: ks. proboszcz Jacek Kuziel i ks. Andrzej 

Telus.  

Na początku okolicznościowej homilii ks. biskup 

Robert Chrząszcz zwrócił uwagę, że św. Wawrzyniec 

musiał być bardzo ważnym męczennikiem dla mieszkań-

ców Rzymu, bo jest patronem aż czterech kościołów sta-

cyjnych w wiecznym mieście. 

Biskup zauważył, że życie ludzkie od najdawniej-

szych czasów było porównywane do drogi. – Bywa tak, że 

gdy człowiek zejdzie z właściwej drogi – gdy się zagubi, albo 
zajdzie za daleko – trzeba się zatrzymać i zawrócić, skorygo-
wać swoją drogę – mówił bp Chrząszcz dodając, że w ży-

ciu to Pan Bóg często wzywa nas do powrotu, a Wielki 

Post jest szczególną okazją do nawrócenia zarówno dla 

człowieka indywidualnie, jak i dla całej wspólnoty Ko-

ścioła. Zaznaczył, że nawrócenie jest łaską, o którą nale-

ży prosić. 

W procesie nawrócenie ważne jest rozpoznanie sy-

tuacji w jakiej znajduje się człowiek. – Kiedy człowiek 

zagubi się w lesie, to najpierw musi się zatrzymać, aby dalej nie 
brnąć w ciemne zakamarki. Po drugie musi się zastanowić, 

gdzie się znajduje. (…) Po trzecie musi zawrócić, poszukać 
śladów, które zostawił, a które zaprowadzą go do właściwego 
szlaku – biskup snuł analogię do życia duchowego i 

podkreślał, że często o tym, że się zagubiliśmy mówi 

nam Słowo Boże, ale także potrafi nam o tym przypo-

mnieć uwaga bliskiego człowieka, który nie rozumie 

naszego postępowania. 

W czwarty piątek Wielki Postu rzymskim ko-

ściołem stacyjnym jest bazylika św. Wawrzyńca in 

Lucina, gdzie znajdują się relikwie męczeńskiej śmierci 

patrona – krata i łańcuchy, którymi był skrępowany. – 

Mimo tych widocznych narzędzi kaźni, św. Wawrzyniec do 
końca pozostał duchowo wolnym człowiekiem – mówił bi-

skup zwracając uwagę, że w życiu człowieka niestety 

mogą zaistnieć duchowe kajdany, które nie pozwalają 

wejść na drogę nawrócenia. – Powrót do Boga to powrót 
do Jego przykazań – kontynuował odwołując się do 

fragmentu Ewangelii, w którym Jezus wskazuje, że 

pierwszym przykazaniem jest to wzywające do miłości 

Boga i bliźniego. – Droga miłości jest drogą prowadzącą 
do wyznaczonego celu, jakim jest niebo, królestwo niebieskie 
– dodawał. 

– Pan Bóg nie wymaga od nas wielkich dzieł miłości, 

ale codzienności ozdobionej miłością. „Drogi Pańskie są 
proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich 
grzesznicy”. Te potknięcia zawsze zdarzają się tam, gdzie 
brakuje miłości we wspólnocie Kościoła, w parafii, w rodzinie, 
w małżeństwie, w przyjaźni – mówił biskup zwracając 

uwagę, że przykazanie miłości w tych wszystkich prze-

strzeniach można realizować bardzo prostymi gestami, 

empatią czy próbą zrozumienia drugiego człowieka. 

– Prośmy Pana Boga, abyśmy byli blisko Niego i by-

śmy trwali na właściwej drodze, a jeśli z niej zejdziemy, by 
dał nam łaskę opamiętania i powrotu do Jego miłości – za-

kończył krakowski biskup pomocniczy. 

(omówienie homilii podano za: diecezja.pl;  

foto: Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe) 

 

 

Na zdjęciu: 

Ks. biskup  
Robert Chrząszcz  

głosi homilię  
w naszym kościele  

jako  
«kościele stacyjnym» 

Wielkiego Postu 

WYDARZYŁO SIĘ: 

W «KOŚCIELE STACYJNYM» 
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  W 2019 roku papież Franciszek Listem apostolskim 

Aperuit illis ogłosił 3. niedzielę okresu zwykłego Niedzielą 

Słowa Bożego; w tym roku była ona obchodzona w niedzielę 

24 stycznia. Natomiast w niedzielę 18 kwietnia w Polsce roz-

pocznie się 13. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 

24 kwietnia. Obie inicjatywy są zaproszeniem do systematycz-

nej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego w Piśmie 

Świętym i celebrowanego w ramach świętej liturgii.   

Biblia to księga dramatu ludzkiego, jak napisał znany 

dramaturg, pisarz i tłumacz Roman Brandstaetter: Dla mnie 

zawsze była autorytetem wielkim i niepodważalnym. Papież 

św. Jan XXIII zarzucił kiedyś ludziom wierzącym, że co-

dziennie mają czas na czytanie gazet i książek, a brakuje im 

czasu na czytanie Pisma Świętego. 

W naszych rodzinach biblijne spotkanie możemy 

przeżywać w każdą niedzielę. Byłaby to również szkoła tego, 

co wspomniany pisarz nazywa małym katolicyzmem. Jest to 

oczywistość, która jednak musi być w naszym życiu realnie 

przeżywana, a mianowicie: stosowanie zasad katolickich w 

stosunkach między człowiekiem a człowiekiem. W jednym z 

wywiadów udzielonych przed laty tak mówił o tym Roman 

Brandstaetter: Ta forma małego katolicyzmu, niestety, u nas 

uległa rozprzężeniu. Ciężka walka z takimi i innymi warun-

kami doprowadziła do tego, że to społeczeństwo w swojej 

zbiorowości niewątpliwie nie uległo tej demoralizacji i wyka-

zuje olbrzymi hart ducha, natomiast indywidualnie człowiek 

sam uległ degrengoladzie. Rozluźniły się rygory moralne. Ja 

postanowiłem przeciwdziałać różnym złym tendencjom, któ-

rych jesteśmy świadkami, za pomocą swoistej ewangelizacji 

społeczeństwa, to znaczy za pomocą Pisma Świętego. Uwa-

żam, że to jest społeczeństwu potrzebne, że wciąż jest za mało 

myśli biblijnej. 

Wielki francuski dramaturg i poeta Paul Claudel 

uważał, że jedyną właściwą postawą człowieka wierzącego 

wobec Pisma Świętego powinno być jego umiłowanie, jako 

źródła miłości chrześcijańskiej. Biblia – mówił inny wybitny, 

nieżyjący już francuski pisarz katolicki Daniel Rops – jest to 

książka jedyna w swoim rodzaju, książka nigdy niewyczerpa-

na, w której powiedziano wszystko o Bogu i wszystko o czło-

wieku. Bóg wszechmogący jawi się w niej w przeróżny spo-

sób, pozwalając nam, bodaj z oddali, spojrzeć na Swoją ta-

jemnicę. Ukazuje Swą twarz, mówi, działa.  

Miłość do Biblii rozbudził w młodym Brandstaetterze je-

go dziadek, dając mu takie przykazanie: Będziesz Biblię nieu-

stannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż 

mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, doj-

dziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w 

życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. 

Cóż można powiedzieć nad to, że wszyscy, którzy Bi-

blię poznali – nieustannie do niej powracają. Bo nie sposób nie 

zgodzić się z prorokiem Izajaszem, który głosi: Trawa usycha, 

więdnie kwiat, lecz słowo Boga trwa na wieki (Iz 40, 8). 

Adam Markowski 

  

 

 

Gdy św. Paweł Apostoł z towarzyszami w cza-

sie pierwszej podróży misyjnej dotarli do Antiochii Pi-

zydyjskiej i weszli do synagogi – usłyszeli wezwanie: 

Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty 

dla ludu (Dz 13, 15). Świat wciąż czeka na słowo Boże, 

i na zachętę ze strony tych, których Jezus wybrał i powo-

łał. Ale czy się doczeka? Pamiętając o tym – od 4. Nie-

dzieli Wielkanocnej, czyli niedzieli Dobrego Pasterza, 

każdego roku modlimy się w intencji powołanych oraz o 

nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

 

Dziś w środkach przekazu czytamy i słyszymy 

o spadku ilości powołań do kapłaństwa i życia zakon-

nego. To prawda. Z tym, że trzeba dodać: jest też go-

rzej z jakością powołań. Tylko jedna obserwacja: 

kiedyś chłopak szedł do seminarium duchownego, by 

zostać księdzem – dziś wstępuje do seminarium, by 

zobaczyć, czy takie życie będzie mu odpowiadało i, 

ewentualnie, zostać księdzem.  

W prasie katolickiej i niekatolickiej dyskutuje 

się na temat przyczyn tego stanu rzeczy: co czy kto jest 

bardziej winien? Wymienia się zmniejszenie się licz-

by dzieci w polskich rodzinach; inne, niż kiedyś, aspi-

racje i ambicje ludzi młodych; słabą wiarę i niezdol-

ność do wyrzeczeń u ludzi młodych; powszechną de-

moralizację; upadek dawnego systemu wartości; ataki 

medialne na Kościół i podważanie jego autorytetu; złe 

przykłady życia duchownych; afery pedofilskie; odej-

ścia znanych księży…  

 

W POSZUKIWANIU  

POWOŁAŃ 

Na zdjęciu:   
Seminarzyści w czasie kleryckich obłóczyn  

w naszym kościele w 2013 roku 

APOSTOLSTWO BIBLIJNE 
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Gdzie jest przyczyna? Sam upatruję przyczynę 

tego stanu rzeczy w kondycji polskiej rodziny. Jest 

to rzekomo rodzina katolicka, ale często dysfunkcyjna 

i wychowawczo niewydolna. Oto matka musi sama 

wychowywać dziecko lub dzieci – a dziś dzieje się 

tak coraz częściej – i chłopak, który miałby być du-

chowym ojcem, nie wynosi z domu żadnego wzorca 

męskości. Oto rodzice sami wybierają sobie przyka-

zania, które będą łaskawi zachowywać: tak dzieje się 

w związkach, które proszą o chrzest dzieci, ale o mał-

żeństwie sakramentalnym nie myślą; jaki system war-

tości przekażą swoim dzieciom? Wychowawczo nie-

wydolni są rodzice, którzy nie pamiętają o przestro-

dze św. Ignacego Loyoli: Jeżeli dzieciom dajesz Bo-

ga, to dajesz wiele. Jeżeli im nie dajesz Boga, to nie 

dajesz nic. 

Dlaczego przy ołtarzach w naszych kościołach 

jest coraz mniej ministrantów, i coraz mniej dziew-

cząt w grupach żeńskich? Mówią o tym księża na 

spotkaniach. Mówią o nowym gatunku ministrantów: 

takich, którzy mogą służyć tylko w niedzielę. Sam 

zachęcam chłopaka do służby przy ołtarzu, ale mama 

mówi: To niemożliwe, bo on ma szkołę muzyczną. 

Sam widzę potrzebę poważnego porozmawiania z 

chłopakiem-gimnazjalistą, ale mama mówi: To będzie 

trudne. Będzie się musiał ksiądz wbić w jego plan 

zajęć. Ja mam się „wbić” w jego plan zajęć! Dzieci 

dziś nie mają czasu. Zajęcia na basenie, treningi pił-

karskie, ćwiczenia karate, języki obce, lekcje gry na 

gitarze, lekcje tańca, urodziny i imieniny kolegów, 

korepetycje, wizyty u psychologa – to wszystko jest 

wartościowe i ważne. Niestety, jednocześnie rodzice 

odsuwają swoje dzieci od Pana Boga. 

Jak to możliwe? – zapyta ktoś. Otóż w ten 

sposób dziecko dostaje sygnał, że Pan Bóg jest mało 

ważny – skoro nie ma już czasu ani na udział w Dro-

dze krzyżowej, ani w roratach w Adwencie, ani w 

nabożeństwie majowym, i tym bardziej nie ma czasu 

na służbę Bogu przy ołtarzu. Czy jako człowiek doro-

sły uzna Boga za najważniejszego w swoim życiu, i 

czy będzie umiał odpowiedzieć TAK na wezwanie do 

poświęcenia Bogu swojego życia? I jeżeli będziemy 

narzekać na księdza – zapytajmy: z jakiej wyszedł 

rodziny? Czy z rodziny, w której uczono go, że ma 

przede wszystkim zadbać o dobre stopnie w szkole i 

myśleć o osiągnięciu życiowego sukcesu – czy też 

uczono go, że najważniejsze to kochać Boga i drugie-

go człowieka?  

Modląc się o powołania – cieszmy się rodzi-

nami, które są otwarte na wezwanie do służby Bożej 

ich dzieci. I módlmy się o rodziny Bogiem silne: ta-

kie, dla których Pan Bóg jest najważniejszy nie w 

słownych deklaracjach, ale w praktyce życia. Bo ina-

czej nie będzie powołań, a naszych księży za kilka-

dziesiąt lat będą musieli zastąpić przybysze z Indii 

czy Afryki. 

ks. Bogdan Markowski CM 

 

W kwietniu, w 26. dniu tego miesiąca, Rodzina 

Wincentyńska obchodzi wspomnienie Przeniesienia 

Relikwii św. Wincentego – czyli de facto wspomnie-

nie św. Wincentego a Paulo. Skąd takie wspomnienie 

w liturgii? Łączy się ono z dramatycznym epizodem 

historii Francji, jakim była rewolucja 1789 roku.  

Natychmiast po śmierci ks. Wincentego, która 

nastąpiła w nocy z 26 na 27 września 1660 roku – 

jego serce (!) zostało pobrane, zabalsamowane i 

umieszczone w srebrnym relikwiarzu, który ofiarowała 

księżna Marie-Madeleine de Vignerot (1604-1675), 

siostrzenica kard. Richelieu. Ciało ks. Wincentego zło-

żono w środku chóru kościoła św. Łazarza, a relikwiarz 

z jego sercem – w szafie w domu macierzystym Księży 

Misjonarzy. A wszystko dlatego, że – oczywiście – 

relikwie ks. Wincentego nie mogły jeszcze być uhono-

rowane żadną formą kultu.  

Wszystko zmieniło się po beatyfikacji ks. Win-

centego, która nastąpiła w Rzymie w dniu 13 sierpnia 

1729 roku. Ciało ks. Wincentego i relikwie jego serca 

umieszczono w głównym ołtarzu kościoła św. Łazarza i 

tam odbierały cześć przez 62 lata. W tym czasie – w 

dniu 16 czerwca 1737 roku – miała miejsce kanoniza-

cja ks. Wincentego.  

Gdy wybuchała rewolucja francuska – zrewolto-

wane rzesze w nocy z 12 na 13 lipca napadły na dom św. 

Łazarza, który był plądrowany przez cały dzień, po pogło-

skach, że jest tam ukryta pszenica i broń. Kościół się 

wówczas ostał, ale przełożony generalny Księży Misjona-

rzy – ks. Cayla de la Garde powziął środki ostrożności 

dla zabezpieczenia relikwii św. Wincentego. Co okazało 

się przytomnym posunięciem, skoro pod koniec 1792 

roku srebrny relikwiarz został przejęty i zarekwirowany 

przez rewolucjonistów.  

Ciało św. Wincentego zostało przeniesione do dę-

bowej skrzyni, opatrzone dokumentami potwierdzającymi 

ich autentyczność, a skrzynia odpowiednio uszczelniona. 

Następnie, zachowując w centrum zrewoltowanego Pary-

ża niezbędne środki ostrożności, relikwie św. Wincentego 

zostały przekazane i ukryte u Sióstr Miłosierdzia, które 

zresztą były względnie tolerowane przez władze jako 

poświęcające się opiece nad chorymi. 

 

DRAMATYCZNE DZIEJE 

RELIKWII ŚWIĘTEGO  

WINCENTEGO A PAULO 

MYŚL MIESIĄCA 

Człowiek współpracuje ze złem, jeśli daje swoje 
przyzwolenie na czyny złych ludzi. 

św. Augustyn 
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Relikwie ujrzały światło dzienne dopiero w 1806 ro-

ku. W kwietniu 1830 roku arcybiskup Paryża Hyacinthe-

Louis hr. de Quelen zarządził kanoniczne badanie relikwii 

ks. Wincentego: otwarto dębową skrzynię, a jej zawartość 

uznano za autentyczne relikwie Świętego. Oprócz prawie 

pełnego szkieletu – niektóre kości ramienia i nogi zostały 

ujęte już przed rewolucją – kufer zawierał także różne 

przedmioty i dokumenty, które usuwały jakiekolwiek wąt-

pliwości. 

Następnie szkielet został zrekonstruowany przez 

chirurgów ze szpitala Hotel-Dieu: kości zostały umiesz-

czone w odpowiednich płótnach, a twarz i ręce zostały 

odtworzone w wosku. Następnie ciało zostało ubrane w 

kapłańskie szaty liturgiczne, a całość umieszczono w cięż-

kim srebrnym relikwiarzu. Przeszklony relikwiarz jest 

dziełem złotnika Jean-Baptiste-Claude'a Odiot, ma 2,25 m 

długości, 65 cm szerokości i nieco ponad 1 m wysokości. 

Powyżej ciała Świętego można oglądać rzeźbioną grupę, 

przedstawiającą świętego Wincentego a Paulo podnoszo-

nego do nieba, w otoczeniu czterech aniołów niosących 

tradycyjne symbole wiary, nadziei i miłości.  

Relikwiarz został przetransportowany do katedry 

Notre-Dame i pozostał tam przez całą sobotę, 24 kwietnia. 

Zaś w niedzielę, 25 kwietnia 1830 roku, relikwiarz z 

ciałem św. Wincentego został przeniesiony w uroczystej 

procesji z katedry Notre Dame do kaplicy nowego domu 

Księży Misjonarzy przy ulicy de Sèvres. W procesji 

uczestniczyli licznie zgromadzeni biskupi i księża, książęta 

i przedstawiciele władz, i ogromna rzesza paryżan.  

Relikwiarz z ciałem św. Wincentego został umiesz-

czony nad ołtarzem w kaplicy przy rue de Sèvres i pozostaje 

tam po dzień dzisiejszy. Schody umieszczone za ołtarzem 

pozwalają podejść do relikwiarza, by uczcić Ojca ubogich i 

Patrona sierot. Każdego dnia czyni to wielu pielgrzymów. A 

każdego roku w dniu 26 kwietnia możemy uczynić to i my 

– w duchowej pielgrzymce do Paryża, by uczcić św. Win-

centego w dniu tak niezwykłego wspomnienia i prosić o 

jego wstawiennictwo. 

Dodać należy, że równie ciekawie potoczyła się 

historia relikwii serca św. Wincentego a Paulo. Reli-

kwie przechowywane w oddzielnym relikwiarzu – pod-

czas rewolucyjnych zamieszek ks. Cayla de la Garde 

powierzył swojemu asystentowi, ks. Siccardi, aby ten 

wywiózł je z Francji. Serce Świętego, ukryte… w wy-

drążonej książce, zostało przewiezione do Turynu, stoli-

cy Królestwa Sardynii, gdzie pozostawało aż do czasu, 

gdy Piemont został zajęty przez wojska francuskie. 

Wówczas relikwie za sprawą kardynała Josepha Fescha 

(wuja Napoleona!), arcybiskupa Lyonu, powróciły do 

Francji: w dniu 1 stycznia 1805 roku zostały powitane w 

Lyonie i pozostawały tam do 1947 roku. W tym roku 

1947 – 27 lipca – miała się odbyć kanonizacja bł. Kata-

rzyny Labouré. Z tej racji w dniu 15 lutego 1947 roku 

siostra Marie-Antoinette Blanchot, przełożona generalna 

Sióstr Miłosierdzia, zwróciła się do kardynała Gerliera, 

arcybiskupa Lyonu, z prośbą o przekazanie relikwii ser-

ca do Paryża. Powołała się przy tym na wydarzenia z 

życia nowej Świętej: Wiesz, że serce św. Wincentego 

ukazało się kilka razy siostrze Katarzynie Labouré, pra-

gniemy więc bardzo, aby było obecne w naszym domu 

podczas uwielbienia naszej nowej Świętej. O zgodę nie 

było łatwo – kardynał Pierre-Marie Gerlier zwlekał z 

decyzją – siostra Blanchot była jednak nieustępliwa i 

zgodę uzyskała. I tak serce św. Wincentego, które opu-

ściło Paryż w dobie rewolucji francuskiej, dopiero po II 

wojnie światowej powróciło do stolicy Francji. Ale nie 

wróciło do kościoła Księży Misjonarzy: dziś relikwie 

serca św. Wincentego są umieszczone nad ołtarzem św. 

Wincentego w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du 

Bac (tym samym, w którym spoczywają relikwie św. 

Katarzyny), i tam można je uczcić. 

Opracował ks. Bogdan Markowski CM  

 

Na rycinie: 

Relikwiarz z ciałem  
św. Wincentego  

w niedzielę  
25 kwietnia 1830 roku 
w uroczystej procesji  
z katedry Notre Dame  

do kościoła  
Księży Misjonarzy  

przy ulicy de Sèvres 
w Paryżu 
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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, 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 kwietniu 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 

 

KWIECIEŃ 
1 (czwartek):    Wielki Czwartek (patrz s. 2). 

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

2 (piątek): Wielki Piątek Męki Pańskiej. 

Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 

3 (sobota): Wielka Sobota. 

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej (zakończona  

procesją rezurekcyjną) o godz. 19.00. 

4 (niedziela):  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 

5 (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny. 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 

7 (środa):   Środa Wielkanocna. 

Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: 

procesja światła, modlitwa różańcowa, nowenna do  

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uroczysta Msza  

Święta i zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

9 (piątek):  Piątek Wielkanocny. 

Z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwsta-

nia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów  

mięsnych. 

10 (sobota):  Sobota Wielkanocna. 

  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30.  

11 (niedziela):  2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia). 

Zbiórka jałmużny wielkopostnej dzieci (ofiar zbieranych 

przez dzieci) w czasie Mszy św. o godz. 11.00. 

16 (piątek):  Wspomnienie św. Bernadetty Soubirous, dziewicy,  

wizjonerki z Lourdes. 

17 (sobota):  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

18 (niedziela): 3. Niedziela Wielkanocna. 

  Rozpoczyna się 13. Tydzień Biblijny (zob. s. 9).  

23 (piątek):  Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski. 

Dzień imienin księdza Wojciecha Kałamarza.   

Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość  

od pokarmów mięsnych. 

24 (sobota):  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

25 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna. 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek dni 

modlitw w tej intencji (zob. s. 9). 

Dzień imienin księdza Marka Krawczyka. 

26 (poniedziałek): Wspomnienie Przeniesienia Relikwii św. Wincentego 

a Paulo (zob. s. 10). 

29 (czwartek):  Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Ko-

ścioła, patronki Europy. 

30 (piątek):  Inauguracja nabożeństw majowych – o godz. 18.00. 
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