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 W liturgicznym hymnie na uroczystość św. Stani-

sława czytamy: 

Ganiąc odważnie monarchę 
Za jego czyny okrutne, 
Palmę osiągnął męczeństwa, 
Gdy rozsiekano go mieczem. 

Czy tak było? Dokładne okoliczności śmierci Bisku-

pa-Męczennika giną w mroku dziejów. Jeśli Kroniki Galla i 

Kadłubka potraktować jako dwa podstawowe źródła wia-

domości o tajemniczych wydarzeniach z 1079 roku – to w 

dużej mierze wzajemnie się uzupełniają, ale też co do jed-

nego się różnią: z opisu Galla wynika, że biskup zginął w 

wyniku wykonania na nim wyroku, Kadłubek tymczasem 

opowiada, że zabójstwa dokonał własnoręcznie król Bole-

sław Śmiały. Komu wierzyć? I czy współczesna nauka mo-

że nam powiedzieć coś więcej na ten temat? 

W XIX wieku próbowano uczynić z krakowskiego 

biskupa politycznego buntownika, który został skazany 

na śmierć i poniósł zasłużoną karę. Taką tezę wypromo-

wał historyk Tadeusz Wojciechowski w swoich Szkicach 

historycznych XI wieku (1904), i z miejsca spotkała się 

ona ze sprzeciwem części historyków oraz przedstawicie-

li polskiego Kościoła. Sam jako młody człowiek przeży-

łem poznawczy dylemat: pomiędzy lansowanymi w so-

cjalistycznej szkole tezami Wojciechowskiego a opowia-

daną na lekcjach religii wersją hagiograficzną. Ale dopie-

ro jako alumn seminarium duchownego w Krakowie mo-

głem przeczytać Szkice historyczne Tadeusza Wojcie-

chowskiego.      

Brak wystarczających źródeł historycznych sprawia, 

że dziś jedna i druga opowieść – o biskupie-zdrajcy i bi-

skupie-świętym – ma i będzie miała swoich zwolenników, 

i trudno się temu dziwić. Świadectwem takiego „poznaw-

czego rozłamu” niech będzie zdanie, które możemy zna-

leźć w najnowszej książce Waldemara Łysiaka Skojarze-

nia i aforyzmy: U nas propaganda kościelna identycznie 

zgnoiła wybitnego władcę, Bolesława Śmiałego/Szczodre-

go, hagiografując jego przeciwnika, spiskującego z Niem-

cami i Czechami biskupa Stanisława.     

 

NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA 

SPÓR O BISKUPA  
I MĘCZENNIKA   

Uroczystość św. Stanisława,  
biskupa i męczennika,  

głównego patrona Polski,  
w tym roku będzie obchodzona  

w poniedziałek 9 maja 
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 Promujący na początku XX wieku tezę o biskupie 

Stanisławie jako politycznym buntowniku – Tadeusz Woj-

ciechowski ubolewał, że zachowane szczątki biskupa Sta-

nisława nigdy nie zostały zbadane przez „fachowca antro-

pologa”. Miał rację: nie zostały. Dla zmiany tego stanu 

rzeczy wiele uczynił św. Jan Paweł II – czyli ówczesny 

biskup krakowski Karol Wojtyła. Ks. Stanisław Bełch, 

który badaniom „sprawy św. Stanisława” poświęcił wiele 

lat swojego życia, na początku lat 60-tych ubiegłego wieku 

zasugerował celowość zbadania relikwii czaszki św. Stani-

sława. Przyszły kardynał, papież i święty zgodził się, że 

głos powinna tu zabrać „psychologia, medycyna, nauka 

historii prawa”, a więc dyscypliny, które w kwestii sprawy 

św. Stanisława „nie wypowiedziały ostatniego słowa”. 

Przyjął sugestię ks. Bełcha i zlecił zbadanie czaszki św. 

Stanisława specjalistom z zakresu medycyny sądowej. 

Badania dokonano w dniu 9 czerwca 1963 roku. 

Jeden z najznakomitszych polskich medyków sądowych 

wszystkich czasów, prof. Jan Olbrycht, kierownik naj-

starszego polskiego Zakładu Medycyny Sądowej w Kra-

kowie, wraz z dr. Marianem Kusiakiem, przeprowadzili 

badania czaszki św. Stanisława, przechowywanej w reli-

kwiarzu w katedrze wawelskiej. Biegli medycy sądowi 

sporządzili szczegółowy protokół, kończący się Opinią. W 

Opinii biegli pisali o wielokrotnych urazach zadanych 

narzędziem tępokrawędzistym. Cytuję: Jeśli uwzględnić 

umiejscowienie i charakter tych wgnieceń, a w szczególno-

ści, że wgniecenie na tyłogłowiu posiada lewy brzeg bie-

gnący prostopadle do dna wgniecenia, prawy zaś brzeg 

tego wgniecenia ma przebieg bardziej styczny, można 

przyjąć, iż uraz w tyłogłowie nastąpił od tyłu i nieco od 

strony prawej w kierunku ku stronie lewej. Zgodnie zaś z 

doświadczeniem lekarskim następuje po takim urazie za-

zwyczaj upadek uderzonego w stronę lewą ciała, a zatem w 

kierunku działania siły urazu z następowym odsłonięciem 

wówczas okolic ciemieniowych, a zwłaszcza okolicy cie-

mieniowej prawej, które to okolice mogą być wtedy miej-

scem następnych uderzeń.  

Brzmi to dla nas bardzo „naukowo”, ale wedle po-

czynionych przez medyków sądowych ustaleń – wersja o 

śmierci w wyniku wykonania wyroku sądowego po prostu 

stała się mało prawdopodobna: jakiż to kat wykonując 

wyrok atakuje skazańca od tyłu, uderzając w tył głowy, a 

gdy ten pada, uderza go jeszcze wielokrotnie w odsłonięte 

jej części? Mówiąc językiem współczesnej kryminalistyki: 

wynik badania czaszki jest trudny do pogodzenia z wersją 

o śmierci jako efekcie egzekucji wyroku. Wynik ten nie 

sprzeciwia się natomiast przyjęciu wersji, że biskup zginął 

w okolicznościach podanych przez tradycję, a uwiecznio-

nych w żywotach świętego: a więc zamordowany przy 

ołtarzu. Czy zrobił to osobiście król Bolesław? To zagad-

nienie pozostawmy innym pasjonatom historii.    

Osobiście mam przekonanie, że prawdą jest to, co 

przez wieki głoszono o Stanisławie w Kościele:  

Ganiąc odważnie monarchę 
Za jego czyny okrutne, 
Palmę osiągnął męczeństwa, 
Gdy rozsiekano go mieczem. 

Św. Paweł pisał w liście do Rzymian: Któż nas 

może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, 

ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpie-

czeństwo czy miecz? (Rz 8, 35). Nie ma takiej siły, 

która by nas przemogła, jeżeli będziemy trwali w jed-

ności z Jezusem i w pragnieniu, by wypełniała się tylko 

jego wola. Niech nam o tym przypomina majowy Pa-

tron Ojczyzny – św. Stanisław ze Szczepanowa, niech 

przypominają jego relikwie na wawelskim wzgórzu i 

procesja ku jego czci. I niech wzywa do podążania tą 

samą drogą wierności Jezusowi, zawsze i wszędzie. Tą 

samą drogą wierności Jezusowi, na której – powtórzmy 

– żadna siła nie powinna być zdolna odłączyć nas od 

Jego miłości.  

ks. Bogdan Markowski CM  

 

WYKORZYSTANA LITERATURA: 

Tadeusz Wojciechowski, Plemię Kadłubka, w: Szkice 

historyczne XI wieku, Warszawa 1970, s. 322nn; 

Jan Widacki, Detektywi na tropach zagadek historii, 

Kraków 1992, s. 10-34; 

Waldemar Łysiak, Skojarzenia i aforyzmy, Warszawa 

2021, s. 10-11. 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE  

KU CZCI MATKI BOŻEJ 

z rozważaniami ks. Rafała Buchingera 

od soboty 30 kwietnia 

codziennie o godz. 18.00 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
• W Europie jest 36 miejsc, w których przechowywane są 

relikwie uważane za święte gwoździe (gwoździe z 

krzyża Pana Jezusa).   

• Najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickie-

go za 2020 rok podaje, że liczba ochrzczonych katoli-

ków wzrosła o 16 milionów w stosunku do 2019 roku.  

• Św. Jan Paweł II jako papież koronował 26 obrazów i 

figur Matki Bożej w Polsce.  

• W prawie 600 miastach i 27 krajach modliliśmy się w 

ramach akcji «Noc walki o Boże błogosławieństwo dla 

Polski». 

• Na żywność ekologiczną Polak wydaje 4 euro rocznie, 

Niemiec – 100€, Duńczyk – 200€, a Szwajcar – 234€.   

(z prasy polskiej wybrał AM) 

•  

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE  

KU CZCI SERCA PANA JEZUSA  

od czwartku 2 czerwca 

codziennie o godz. 18.00 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na samym początku pragniemy serdecznie po-

dziękować wszystkim Ofiarodawcom, w imieniu tych, do 

których przez naszą posługę tu na Ukrainie dociera Wa-

sza pomoc. Jesteśmy głęboko wzruszeni Waszą ofiarno-

ścią, wrażliwością Waszego serca, na to co się tutaj dzie-

je. Ludzie, którym okazujemy pomoc i wsparcie, wpraw-

dzie Was nie znają, ale bardzo często proszą, abyśmy 

dziękowali tym, którzy o nich pamiętają, wspomagają 

ich. Błogosławią Was i Waszych bliskich.  

Pragniemy również krótko poinformować Was o 

tym, w jaki sposób nasza wspólnota Księży Misjonarzy 

św. Wincentego a Paulo w domu śniatyńskim wspomaga 

ludzi dotkniętych skutkami wojny. 

Jedną z form naszej działalności jest przyjmowanie 

i opieka nad uchodźcami przybywającymi do nas ze 

wschodniej Ukrainy. Praktycznie cały czas, od początku 

wojny, w naszym domu i w domu Sióstr Miłosierdzia 

przebywa około 30 osób. Liczba ta ciągle się zmienia. 

Ludzie uciekający z miejsc, gdzie toczą się walki, bardzo 

często nie mają żadnego planu, gdzie mieliby się zatrzy-

mać czy schronić. Ostatnio, jadąc ewakuacyjnym pocią-

giem z Charkowa byłem świadkiem telefonicznych roz-

mów ludzi siedzących w moim przedziale, którzy po 

wejściu do pociągu dzwonili do znajomych i pytali, czy 

mogą się u nich zatrzymać na jakiś czas, bo musieli już 

uciekać ze swoich domów czy mieszkań. Tak samo i do 

nas trafiają ludzie, którzy po kilku czy kilkunastu 

dniach przebytych w naszym domu wyjeżdżają gdzieś 

do rodziny, znajomych, czy za granicę. Na ich miejsce 

przyjeżdżają następni. Nasza posługa polega na tym, że 

transportujemy ich z pobliskich dworców, na które 

mogli przyjechać pociągiem, i po pobycie u nas odwo-

zimy na dworzec lub na granicę polską czy rumuńską. 

W trakcie przebywania w naszym domu staramy się 

zaopatrzyć ich w miarę potrzeby w żywność, środki 

czystości, lekarstwa. Praktycznie każdego dnia poświę-

camy im czas na rozmowy, bycie z nimi. Widzimy, że 

bardzo sobie cenią tę naszą obecność z nimi.   

W tym trudnym czasie dla Ukrainy – problemy 

materialne mają nie tylko przesiedleńcy, ale także 

mieszkańcy naszych okolic, szczególnie rodziny wielo-

dzietne, osoby starsze, renciści. Staramy się ich również 

wspomagać. Rozwozimy dla nich paczki żywnościowe, 

lekarstwa, środki czystości. Pomagają nam w tym Sio-

stry Miłosierdzia. 

Od pewnego czasu jeden z nas podjął służbę w 

Charkowie. Tam nasza wiceprowincja Księży Misjonarzy 

ma swoją placówkę – dom i parafię. W piwnicach nasze-

go domu żyło 60 osób, obecnie ta liczba się zmniejszyła, 

ludzie wyjeżdżają ze względu na zbliżające się zaostrze-

nie konfliktu zbrojnego w tym mieście. Opiekujemy się 

tymi ludźmi. Są też osoby chore leżące.   

Oprócz tego, współpracując z miejscowym Carita-

sem, rozwozimy paczki żywnościowe, lekarstwa i środki 

czystości do konkretnych rodzin, osób starszych, chorych. 

Pomagamy również w kurii biskupiej przy rozładunkach 

pomocy humanitarnej, która tam przybywa. 

Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie. Gdy-

by nie Wasza pomoc – nie moglibyśmy wspierać tych 

ludzi. Niech Bóg wynagrodzi Waszą dobroć. 

Śniatyń, 17 kwietnia 2022 roku 

ks. Jan Trzop CM 

[wraz z ks. Stanisławem Irisikiem CM] 

********** 

Sytuacja na Wschodzie Ukrainy staje się coraz 

trudniejsza. Rosyjskie wojska ze zmasowaną siłą ataku-

ją miasta, które do tej pory były głównymi ośrodkami 

pomocy humanitarnej dla ludzi uciekających z oblężo-

nych terenów. Trwa coraz silniejszy ostrzał Zaporoża, 

ale wciąż pomagamy potrzebującym – mówił Radiu 

Watykańskiemu przebywający w tym mieście bp Jan 

Sobiło – biskup pomocniczy diecezji charkowsko-

zaporoskiej.  

ECHA WOJNY: LIST i DIAGNOZA BISKUPA 

Na zdjęciu:  ks. Jan Trzop CM podczas  
pomocy mieszkańcom Charkowa                                                 

w bocznym ołtarzu naszego kościoła 
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Polski duchowny, urodzony w Nisku na Podkarpa-

ciu, od 31 lat pracuje na Ukrainie. Od rosyjskiej agresji 

na Donbas, przed ośmiu laty, nieprzerwanie żyje na linii 

frontu. 

Okupanci zgromadzili ok. tysiąca sztuk tzw. bojo-

wej techniki: czołgi, armaty, wozy pancerne i próbują 

podejść, ale nasi są dobrze umocnieni i odbijają ataki. 

Walki idą mocne, ale do miasta nie dają rady wejść, po-

nieważ przez ponad miesiąc Zaporoże miało czas na 

umocnienia przeciwpancerne, próbują jednak. Duch jest 

bardzo mocny w narodzie ukraińskim, jest coraz więcej 

chętnych do walki z Rosją. Do Zaporoża wciąż przyjeż-

dżają uchodźcy z tych miasteczek, które są okupowane. 

Docierają falami, bo okupanci nie zawsze przepuszczają; 

kolumny, które chciałyby przejechać są zatrzymywane. 

Przyjazd każdej najmniejszej grupy, czy nawet kilku sa-

mochodów zawsze jest wielką radością, że znowu udało 

się kogoś uratować. Zaporoże jest dobrze przygotowane 

na przyjęcie uchodźców. Wszystkie przedszkola i szkoły 

są przemienione w ośrodki przyjęcia, gdzie otrzymują 

podstawową pomoc. Potem w większości kierują się na 

zachodnią Ukrainę, a stamtąd do Polski i do innych kra-

jów – powiedział papieskiej rozgłośni bp Sobiło. 

Pytany o masakry w Buczy – biskup z Zaporoża 

wyznał, że go nie zaskoczyły! Ponieważ to, co się dzieje, 

jest wyjściem z ukrycia umysłu homo sovieticus, który 

przez lata był doskonale zakamuflowany. Wspomnijmy 

choćby Katyń, metody się nie zmieniły – mówił biskup 

Jan Sobiło. Jestem na Ukrainie od 1991 roku. Rozmawia-

łem w tym czasie z wieloma ludźmi, którzy w ubiegłym 

wieku przeżyli tzw. wielki głód. Te okrucieństwa, których 

dokonywali rosyjscy żołnierze, to bestialstwo jest wpisane 

w ich DNA. Wystarczy wspomnieć Katyń, to jak byli roz-

strzeliwani nasi oficerowie, lekarze, policjanci. Tamto 

bestialstwo nie wywietrzało jeszcze z głów Rosjan, szcze-

gólnie tych, którzy byli u władzy w tym strasznym syste-

mie NKWD, czy potem KGB. Oni tym żyją, są tym jakby 

zakodowani. Dlatego też w tej chwili to, co było przez 

wiele lat zakamuflowane i wydawało się, że już to prze-

szło, i że już tego nie ma, te okrucieństwa w Buczy czy 

Konotopie pokazały, że nic się nie zmieniło, było jedynie 

zamaskowane, ale siedziało w umysłach. Ten system tak 

formuje ludzi. Przecież w Rosji, w systemie sowieckim 

człowiek się nie liczył, był niczym. Zastrzelić z zawiąza-

nymi rękami, oberżnąć głowę, wywieźć, zakopać, zgwał-

cić, to wszystko jest dla nich możliwe. Świat to wiedział i 

świat o tym milczał. Te przepojone ideologią umysły ho-

mo sovieticus ze swoim antyludzkim podejściem do życia 

w tej chwili wyłażą, dlatego też trwa wojna o to, by wy-

zwolić się wreszcie ostatecznie, żeby świat się uwolnił od 

tego, co dręczyło nas od 1917 roku, od tego demona. 

Przez te lata szatan miał swoją bazę w Moskwie. Dlatego 

też teraz idzie wielka walka przeciw wszystkiemu, co 

niszczyło godność człowieka od jego poczęcia do natu-

ralnej śmierci. Ci ludzie byli rozpijani, byli okłamywani 

w rosyjskich kołchozach, trzymano ich na uwięzi bez 

paszportów, bez dowodów osobistych. Siedzieli jak nie-

wolnicy, formowano ich nieprawdziwą informacją i teraz 

to wszystko wychodzi.  

Ewa i Adam to biblijne imiona pierwszych ro-

dziców. Wszyscy zawsze bardzo się interesowali, jak się 

poznaliśmy – mówi p. Adam Markowski, mąż śp. Ewy 

Markowskiej. 

Ewa mieszkała z Mamą i Siostrą w Warszawie i 

pracowała w Klubie Inteligencji Katolickiej jako sekre-

tarka. Adam studiował w Lublinie na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim i przyjechał do Warszawy, by 

załatwić różne sprawy związane z działalnością aka-

demicką na KULu. Spotkali się w warszawskim KIKu 

2 lutego 1966 roku, w święto Matki Bożej Gromnicz-

nej, i wspólnie uczestniczyli we Mszy Świętej w ko-

ściele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, 

gdzie duszpasterzem był znany poeta ks. Jan Twardow-

ski. Adam uważał spotkanie w takie święto za dar Mat-

ki Bożej. Odtąd co roku 2 lutego uroczyście obchodzili 

rocznicę poznania. 

Adam był bardzo samotny i na rozdrożu wiary i 

niewiary. W czasie tej świątecznej Mszy Świętej miał 

przeczucie, że Ewa będzie jego żoną. I stało się tak! 

Ślub kościelny odbył się niedługo później: w 1967 roku 

w kościele św. Barbary w Krakowie, bo tam Adam był 

ministrantem. W tym roku, na Boże Narodzenie plano-

wali uroczyście obchodzić 55. rocznicę ślubu. Ale nie 

doczekali tej chwili. 

Byli zgodnym małżeństwem i doczekali się 

dwóch synów: Krzysztofa i Janka. Starali się ich wy-

chowywać tak, jak sami byli wychowywani, czyli na 

ludzi wierzących: Krzysztof i Janek jako chłopcy byli 

ministrantami w naszej parafii. 

Ewa urodziła się w Krakowie, ale długie lata 

mieszkała z ojcem w Katowicach-Lipinach, gdzie jej 

ojciec był dyrektorem kopalni Lipiny; potem mieszkała 

w Zakopanem i w Warszawie. Jej mama miała zamiar 

wstąpić do karmelitanek bosych, ostatecznie się rozmy-

śliła. Swoją córkę wychowywała w duchu podjęcia w 

przyszłości powołania karmelitańskiego (pójścia do 

Karmelu), ale siostra przełożona powiedziała Ewie, że 

nie ma powołania. Bardzo to przeżyła…  

Mama na bierzmowanie dała jej imiona: Maria 

Teresa. Kochała więc św. Teresę od Dzieciątka Jezus 

jako swoją patronkę i opiekunkę. Przeczytała wszystkie 

IN MEMORIAM  

ŚP. EWY MARKOWSKIEJ 

Dlatego też potrzebne jest działanie Boga, który 

jako jedyny może dotknąć serca i umysłu człowieka. 

Bóg jako jedyny może przywrócić nawet takim znisz-

czonym ludziom godność osoby ludzkiej. Dlatego uwa-

żam, że tutaj jest potrzebne wielkie błogosławieństwo 

Ojca Świętego, Piotra naszych czasów, które ma moc 

egzorcyzmowania i ma moc odepchnięcia całego zła od 

granic Ukrainy – powiedział papieskiej rozgłośni bp 

Jan Sobiło. 

 (podano za wiadomościami KAI  

z dnia 5 kwietnia 2022 roku) 
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Odeszła po nagrodę do Pana w niedzielę 3 kwiet-

nia 2022 roku, w dniu swoich 84. urodzin – co przeczu-

wała – i w dniu Pańskim: w „pierwszym dniu tygodnia, w 

którym Jezus Zmartwychwstał i zesłał na apostołów Du-

cha Świętego”. A tydzień wcześniej, w niedzielę, zaraz 

po powrocie ze szpitala do domu, przyjęła wszystkie 

sakramenty: sakrament pokuty, Komunię Świętą i na-

maszczenie chorych. 

Była mocno związana z naszą parafią. Należała do 

Wspólnoty Żywego Różańca, od grudnia 2004 roku pro-

wadziła Wspólnotę Apostolskiego Dzieła Pomocy Du-

szom Czyśćcowym i wiele czasu poświęcała na modlitwę 

za dusze w czyśćcu cierpiące, wspólnie z mężem modliła 

się też o dobrą śmierć. Wraz z mężem od bardzo wielu lat 

należeli do Domowego Kościoła (Oazy Rodzin). Dwu-

krotnie – w latach 2014 i 2019 – była wybierana do 

Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Nosiła szkaplerz kar-

melitański i to Matka Boża z soboty na niedzielę wypro-

wadziła ją do nieba, tak uważam – mówi p. Adam. 

Kochała nabożeństwo Gorzkich żali i od wczesnej 

młodości zawsze, każdego roku sumiennie w nim uczest-

niczyła. Wspierała też swojego męża w posłudze nad-

zwyczajnego szafarza Komunii Świętej i przy organi-

zacji pielgrzymek parafialnych. Wieloletnia, głęboka 

przyjaźń łączyła ją ze śp. Anną Kuryłowicz. 

Po zamieszkaniu w Krakowie – również tutaj 

pracowała przez długie lata jako sekretarka w Klubie 

Inteligencji Katolickiej. Co zostało zauważone i doce-

nione w czasie uroczystości pogrzebowych. 

Pogrzeb śp. Ewy Markowskiej odbył się w Wielki 

Poniedziałek, 11 kwietnia br., na cmentarzu Rakowic-

kim. Mszy św. w kaplicy cmentarnej przewodniczył ks. 

Marek Bukowiec CM, koncelebrowali ks. Bogdan Mar-

kowski CM i ks. Kazimierz Gintar z Prałatury Opus Dei. 

Homilię pogrzebową wygłosił ks. Bogdan Markowski, 

on też poprowadził kondukt pogrzebowy do grobu. Na 

pogrzebie zgromadziła się liczna grupa sąsiadów, zna-

jomych i przyjaciół. Przy grobie przemówił prezes Kra-

kowskiego KIKu – p. Zbigniew Mortek, a także p. Bo-

gusław Grzybek, założyciel, dyrygent i kierownik Aka-

demickiego Chóru Organum, który działa pod patrona-

tem krakowskiego KIKu. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale w 

życiu najbliższych nikt Ewy nie zastąpi… 

 (opowieść Pana Adama wysłuchał,  

spisał i uzupełnił ks. Bogdan Markowski) 

  

 

Jadąc taksówką, zwykle koło kościoła czynię znak krzy-
ża, ale żaden kierowca tego nie robi. Do centrum miasta jadę 
tramwajem i mijam różne kościoły, np. piękną Bazylikę Ojców 
Karmelitów przy ul. Karmelickiej, i wtedy też wykonuję znak 
krzyża, ale nikt z ludzi jadących ze mną tramwajem tego nie 
czyni; może raz albo dwa razy ktoś to zrobił. Wszyscy w tramwa-
ju są zajęci tylko i wyłącznie komórkami, a czasem jakaś osoba 
odmawia różaniec.  

Także przechodząc obok kościoła mało kto robi dziś 
znak krzyża. Był jeden piękny przypadek przed naszym kościo-
łem: klęknęła na oba kolana młoda kobieta i uczyniła ten gest. 

Zastanawiam się: czy ludzie przechodzący obok kościoła 
uważają, że nie mają takiego obowiązku? Ja nikogo nie oce-
niam, ale taka sytuacja to dla mnie znak, że kościół jest komuś 
potrzebny tylko w niedzielę, a poza niedzielą wydaje się już nic 
nie znaczyć. Czy nie jest to jakiś problem duszpasterski? Chodzi 
przecież o publiczne dawanie świadectwa wiary dziś.  

I na koniec: są dobre przykłady publicznego wyznania 
wiary. To publiczna modlitwa przed kościołem św. Wojciecha w 
Rynku Głównym czy Męski Różaniec wychodzący z kościoła św. 
Barbary i odmawiany na ulicach w jedną z sobót. Zastanawiam 
się, dlaczego nie ma takiego publicznego Różańca Kobiet, może 
razem z dziećmi? 

Ciągle musimy wracać do prośby Matki Bożej z Fatimy: 
Odmawiajcie różaniec. Ale każdy musi sam podjąć i wypełnić 
to wezwanie. 

Obserwator       

 

Mama na bierzmowanie dała jej imiona: Maria Te-

resa. Kochała więc św. Teresę od Dzieciątka Jezus jako 

swoją patronkę i opiekunkę. Przeczytała wszystkie wy-

dane drukiem książki o św. Teresie. Kochała bardzo 

Matkę Bożą i we wczesnym dzieciństwie na Jej obrazku 

zapisała znamienne słowa: Matko Boża, kocham Cię nad 

swoje życie.  

Miała usposobienie pogodne – mimo trudnego ży-

cia w Warszawie, zanim poznała Adama. Była mocno 

związana z rodziną i dziećmi. Pomagała bardzo wielu 

ludziom, duchowo i materialnie. Jej ulubionym autorem 

był Juliusz Słowacki. Uwielbiała muzykę Chopina i 

uczyła się trochę gry na fortepianie. Kilka razy w swoim 

życiu słuchała tę muzykę przez cały dzień, podczas Mię-

dzynarodowych Konkursów Chopinowskich.  

 

Na zdjęciu:  Państwo Ewa i Adam Markowscy  

podczas wakacji w 2012 roku 

UCZCIĆ ZNAK ZBAWIENIA 
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REDAKCJA: Pięćdziesiąt lat minęło… To ogromny obszar 
prac, posług, pomysłów zrealizowanych i nie zrealizowanych, 
życiowych doświadczeń. Ale kapłan zwykle nie opowiada wiele 
o swojej drodze życiowej. Dobrze, że przychodzi czas jubileu-
szu. To doskonała okazja, by o to wszystko zapytać. Zaczyna-
jąc od pytania: jak się to wszystko zaczęło? Dlaczego kapłań-
stwo? Dlaczego Zgromadzenie Księży Misjonarzy?  

KS. ZBIGNIEW: Jak to się zaczęło? Byłem studentem 

na AGH i przychodziłem do tego kościoła na „studenc-

kie” Msze Święte. Tutaj przeżyłem akademickie rekolek-

cje wielkopostne – prowadził je ks. Tadeusz Olszański, 

jeśli dobrze pamiętam – które tak mnie dotknęły, tak je 

przeżywałem, że… zaniedbałem studia i w rezultacie nie 

zostałem dopuszczony do egzaminów. Wówczas pojawiła 

się myśl: może Pan Bóg chce, bym wybrał kapłaństwo? 

Kogo zapytać? Skierowałem swoje kroki do Duszpaster-

stwa Akademickiego. Tam spotkałem ks. Jana Dukałę, 

który roztoczył przede mną świetlane perspektywy: uka-

zał całe bogactwo możliwości bardzo różnorodnej pracy 

w Kościele, które stają otworem przed ubogim kapłanem-

misjonarzem św. Wincentego a Paulo.     

REDAKCJA: Czy dom rodzinny ma wpływ na wybór drogi 
życiowej? Jakie wspomnienia łączą dom rodzinny Księdza 
Jubilata z wyborem kapłaństwa? Kto miał największy wpływ 
na decyzję, by skierować swoje kroki do seminarium du-
chownego?  

KS. ZBIGNIEW: Niewielki… Choć wiem, że Mama 

modliła się dla mnie o łaskę powołania. Dom rodzinny 

dawał mi pierwsze zaczątki wiary. Zawsze u nas w 

domu była wspólna modlitwa wszystkich. Chodziliśmy 

na nabożeństwa wszelkiego rodzaju – był to czas, kiedy 

jedyną atrakcją był kościół. Mieszkaliśmy w Nowej 

Hucie, od września 1953 roku, chodziłem wtedy do III 

klasy szkoły podstawowej, lekcje religii mieliśmy przy 

klasztorze Ojców Cystersów.  

ZŁOTY JUBILEUSZ  
KAPŁAŃSTWA  
KS. ZBIGNIEWA 
KOPCIŃSKIEGO  

Ks. Zbigniew Kopciński CM urodził się 14 maja 1944 
roku w Ojcowie. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
został przyjęty 27 września 1965 roku. Święcenia kapłań-
skie z rąk ks. bpa Albina Małysiaka przyjął w kościele 
seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Kra-
kowie na Stradomiu w dniu 17 czerwca 1972 roku.  

Pracował na misjonarskich parafiach w Grodkowie 
(1972—1975), z przerwą na pobyt w Paryżu, na przygoto-
wanie do pracy misyjnej na Madagaskarze, której osta-
tecznie nie podjął, w Trzcielu (1976—1978) i Tarnowie 
(1978—1981), a od 1981 roku przez kolejne 22 lata pra-
cował w Bydgoszczy, zarówno w parafii św. Wincentego a 
Paulo, jak i w nowej parafii Zmartwychwstania Pańskiego.  

W roku 2003 został oddelegowany do Krakowa dla 
służby na drodze neokatechumenalnej (jako katechista 
wędrowny), w rejonie diecezji bielsko-żywieckiej i katowic-
kiej, a potem również archidiecezji krakowskiej. Od grudnia 
2005 roku przez kilka miesięcy przebywał na misji w Char-
kowie, a w latach 2006—2012 podejmował także posługę 
kapelana DPS im. Helclów. Od wakacji 2013 roku przyna-
leży do domu Zgromadzenia w naszej parafii i, w miarę 
możliwości, pomaga w pracy duszpasterskiej (m.in. był 
moderatorem jednego kręgu Oazy Rodzin i opiekunem 
Wspólnoty «Latorośl»). Obecnie jest bardzo zaangażowa-
ny w służbę na drodze neokatechumenalnej w trzech die-
cezjach, dlatego też rzadziej jest spotykany w parafii.  

 

Najbardziej wpłynęła na mnie, mój duchowy rozwój… 

moja polonistka w technikum, Pani Dorota Franaszek. Jej 

otwartość, jej wiara bardzo autentyczna, prawdziwa. 

Omawiając różnych powieściopisarzy dodawała komenta-

rze o ich poglądach. Bardzo chciała przekazać nam jasny 

pogląd na świat, jaki sama posiadała. Wcześniej została 

wyrzucona z liceum ogólnokształcącego za poglądy chrze-

ścijańskie, które jasno wyrażała, i zesłana do Nowej Huty, 

do technikum, w którym program języka polskiego był 

okrojony. To dzięki niej widziałem, że wiara w Boga może 

kształtować prawą postawę człowieka w życiu.  

 

Na zdjęciu:  ks. Tadeusz Olszański CM  
na starej ambonie w naszym kościele 
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Z uczniami prowadziła ożywione dyskusje. No, może z 

kilkoma, a konkretnie z jednym, który przyjechał spod Jaro-

sławia, mieszkał w internacie i był gorącym zwolennikiem 

systemu komunistycznego, który wtedy panował niepo-

dzielnie, on zaś był jego orędownikiem z całym dobrodziej-

stwem inwentarza, łącznie z agresją wobec Kościoła. 

Wówczas – byłem chyba w II klasie – pojawił się temat 

braku czasopism katolickich. Wówczas Pani Dorota poka-

zała nam Tygodnik Powszechny. Odtąd wytrwale szukałem 

Tygodnika w kioskach, nie było to łatwe, ale później już 

wiedziałem, gdzie szukać… I tak „wciągnął mnie” Tygo-

dnik Powszechny: najpierw była lektura Tygodnika, od 

końca do początku, bo na końcu były felietony Kisiela1, a 

dopiero potem było odrabianie lekcji, jeśli jeszcze starczy-

ło czasu… (śmiech) Tak było do końca II roku studiów na 

AGH, a więc do 1965 roku. 

Był to bardzo burzliwy czas w Kościele – wszak trwał 

Sobór Watykański II – a ja mogłem w tym uczestniczyć. 

Najpierw chciałem być świeckim katolikiem, który będzie 

działał w jakiejś wspólnocie. Ale nie trafiłem na żadną mi 

odpowiadającą, więc zacząłem myśleć o kapłaństwie…     

REDAKCJA: Potem było ponad 30 lat zwykłej posługi na 
misjonarskich parafiach. Jak te lata wspomina Ksiądz Jubilat? 
Co wspomina jako największą trudność? Bolączkę? A co naj-
bardziej cieszyło, a może cieszy do dzisiaj? Czy z tych lat po-
zostały dobre relacje czy przyjaźnie z wiernymi, które przetrwa-
ły próbę czasu?  

KS. ZBIGNIEW: Moją pierwszą parafią po święceniach 

kapłańskich był Grodków. Tam trafiłem na wspaniałego 

proboszcza: to ks. Henryk Surma wprowadzał mnie w 

duszpasterstwo. Najwięcej trudu musiałem włożyć w 

uczenie dzieci, a starsze „dawały w kość”. Pociechą były 

najmłodsze klasy, a zwłaszcza dzieci przygotowywane do 

pierwszej Komunii św.  

Czy pozostały dobre relacje? Niektóre przetrwały, a nawet 

przeszły na następne pokolenie.  

Z Tarnowa trafiłem do Bydgoszczy, gdzie byłem najdłu-

żej, i to w czasie najbardziej dynamicznym. Przyszedłem 

tam w czerwcu 1981 roku, a więc pół roku przed stanem 

wojennym, i przebywałem do lutego 2003 roku. Przyby-

łem z Tarnowa, gdzie zaczęła się moja przygoda z Ruchem 

Światło-Życie. Oaza w 1980 roku uratowała moje życie i 

moje kapłaństwo! To była oaza kapłańska: kapłańskie 

rekolekcje oazowe, w czasie których spotkałem się z ks. 

Franciszkiem Blachnickim – i było to spotkanie z żywym 

Chrystusem. 

Byłem w kryzysie, gdy w 1980 roku wracałem z Niemiec 

do Krakowa, od brata, który pracował w Norymberdze, i 

jedynym jasnym punktem była perspektywa przeżycia 

oazy w sierpniu. A tam Pan Bóg dokonał cudu spotkania – 

spotkania grzesznika ze świętym, z Jego wysłannikiem… 

To był piękny czas: jak miałem wolny dzień, wsiadałem 

do pociągu i jechałem z Tarnowa do Huty na spotkanie w 

grupie odnowy, potem udawałem się na chwilę do rodzi-

ców – było blisko – po czym wsiadałem do tramwaju, 

potem do pociągu i nad ranem byłem w parafii. Kilka go-

dzin snu – i lekcje religii.  

Powtórzę: to był cudowny czas. Ale krótki. Za „zbyt do-

bre sprawowanie”2 zostałem przeniesiony do Bydgoszczy 

– do ks. proboszcza Henryka Surmy, gdzie zostałem przy-

jęty jako „oazowicz” i specjalista od oazy.      

REDAKCJA: Z planów dotyczących misji zagranicznych osta-
tecznie nic nie wyszło, ale Ksiądz Jubilat chyba lubił wracać do 
Francji, gdzie przez jakiś czas do tej pracy się przygotowywał?  

KS. ZBIGNIEW: Był taki pomysł, ale… Przez lekko-

myślność zagubiłem to powołanie. Byłem rok w Paryżu 

i przygotowywałem się do misji: chodziłem do bibliotek, 

czytałem trochę o Madagaskarze: kultura, historia, je-

dzenie i język. Czułem się trochę sam, szczególnie, gdy 

w styczniu 1975 roku ks. Józef Klatka wyjechał na Ma-

dagaskar. Zadomowiłem się zbytnio w Paryżu i duch 

misyjny mnie opuścił: nie miałem ani siły, ani ochoty, 

by wyjechać. Zdecydowałem się na powrót do Polski, co 

nie było łatwe. Jestem bardzo wdzięczny ks. wizytato-

rowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, który przyjechał do 

Paryża, „przegadał” ze mną długie godziny i pomógł mi 

wrócić do Polski. 

Tak, lubiłem wracać do Francji. Dzięki takim kontaktom 

byłem w centrum ruchu Équipes Notre-Dame w Paryżu i 

na spotkaniu charyzmatycznym Wspólnoty „Emmanuel-

le” pod Paryżem z okazji święceń kapłańskich: w kate-

drze Notre Dame święcenia otrzymało 2 członków tej 

wspólnoty. Nie znałem tam nikogo, ale kiedyś w Kra-

kowie na czuwaniu przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego było kilka osób z tej wspólnoty i dawali świa-

dectwo. Bardzo chciałem ich spotkać – i w Paryżu nada-

rzyła się okazja.        

Na zdjęciu:  Ks. Zbigniew Kopciński CM  

wśród kapłanów w Wielki Czwartek 2017 roku 
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REDAKCJA: W nowym tysiącleciu nowa droga: droga neo-
katechumenalna? Niby znamy to słowo – neokatechumenat – 
ale tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Proszę opowiedzieć 
krótko naszym Czytelnikom, czym jest droga neokatechume-
nalna. Dlaczego taka decyzja: służby ludziom na drodze neoka-
techumenalnej?  

KS. ZBIGNIEW: Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 

70-tych ubiegłego wieku. Śp. ks. Bronisław Sieńczak znał 

wielu ciekawych ludzi. Kiedy byłem z nim w Lublinie – 

powiedział do mnie: Zaprowadzę cię do takiego dziwaka. 

Oczywiście, to określenie pobudziło moją ciekawość. Tym 

„dziwakiem” był profesor-polonista p. Marian Maciejew-

ski. W jego pokoju na Sławinku3 stały regały książek jak w 

bibliotece, w całym pokoju, a przed drzwiami był kawałek 

podłogi i dwa krzesła, jak było potrzebne trzecie, to nale-

żało je pożyczyć od sąsiada. P. Profesor mówił pięknie o 

spotkaniu z katechistami z Włoch, o odkryciu historii swo-

jego życia w historii biblijnej – a ja już nie widziałem w 

nim dziwaka, ale człowieka dotkniętego przez łaskę. Ła-

skę, której sam pragnąłem.  

Droga neokatechumenalna? Aby przeżyć bogactwo 

chrztu należy przejść drogę kenozy – zejść do rzeczywi-

stości własnego grzechu, egoizmu, tego wszystkiego, co 

przesłania prawdę. Sam czułem jakąś nieprawdę w sobie 

i szukałem miejsca, w którym mógłbym być prawdziwy, 

bez udawania, bez lęku, że ktoś nagle odkryje moją ma-

łość i grzeszność. By poczuć, że Bóg kocha mnie takiego, 

jakim jestem, a więc niezbyt mądrego a zarozumiałego 

pyszałka, i często też człowieka nieodpowiedzialnego. To 

wszystko na drodze neokatechumenalnej zbladło, zniknę-

ło w miłości, która mnie oblała jak świeża woda.  

Taka jest droga neokatechumenalna: pozwala powoli 

upodabniać się do Chrystusa – nowego Adama. Wsze-

dłem w to sam i służę innym tym, czego doświadczyłem. 

To jest droga wtajemniczenia chrześcijańskiego: odkry-

wania w swoim życiu bogactwa chrztu. Jak powiedział 

papież Jan Paweł II: nie jest ważne, czy przed czy po 

chrzcie, ważne jest, żeby przebyć katechumenat4 powtór-

nie jako człowiek dorosły. Dzieje się to we wspólnocie, 

przez słuchanie Słowa i przeżywanie go w liturgii. Słowo 

Boże, którego jest bardzo dużo, wydobywa z nas to, co 

ukryte, czego się boimy, pokazuje grzechy, ogrzewa swo-

ją miłością, wciąż powraca do nas i tworzy wspólnotę, 

staje się Ciałem w Eucharystii, która jest uroczyście cele-

browana co tydzień. Eucharystia jest celebrowana w so-

botę wieczorem, a w niedzielę przed południem w do-

mach jest celebrowana poranna modlitwa Kościoła: 

uwielbienie Boga przez całą rodzinę przy stole okrytym 

białym obrusem. A po uwielbieniu Boga psalmami i od-

kryciu Jego działania w każdym z członków rodziny – 

jest uroczysta agapa przygotowywana przez wszystkich.        

REDAKCJA: Potem przyszedł czas pandemii, który ograni-
czył albo i zdezorganizował niektóre „aktywności” duszpaster-
skie. Jak Ksiądz Zbigniew wspomina ten czas?  

KS. ZBIGNIEW: Trochę zmieniła rytm pracy. Wiele spo-

tkań było odwołanych, inne odbywały się on-line, przez 

internet. Była i… konspiracja. Np. w jednym z domów 

zgromadziła się rodzina, a właściwie kilka, i świętowali-

śmy: było echo Słowa, rozmowa z dziećmi, Eucharystia 

pod dwiema postaciami, potem agapa i świętowanie do 

rana. I muszę dodać, że nikt nie zachorował.  

Nie ukrywam: był to smutny czas. Jego negatywne 

skutki pozostały do dziś w wielu ludziach. I jednocze-

śnie był to dobry czas do przemyślenia na nowo wielu 

spraw, swojego chrześcijaństwa, swojego powołania. 

Jako kapłan poczułem się jeszcze bardziej potrzebny – 

szczególnie kiedy zostałem powołany na kapelana szpi-

tala „covidowego”5. Widziałem wtedy, jak bardzo lu-

dzie potrzebują Chrystusa, który zwycięża śmierć, od-

biera lęk i otwiera drogę w ramiona Ojca.      

REDAKCJA: Niejeden rówieśnik Księdza Zbigniewa zaży-
wa zasłużonego odpoczynku na emeryturze, tymczasem 
Ksiądz Jubilat jest ciągle w biegu. Chętnie włącza się w 
duszpasterstwo parafialne: przewodniczy liturgii, spowiada, 
odwiedza chorych, bierze dyżury w szpitalu, prowadzi po-
grzeby, ale jednocześnie ostatnio jest mniej widoczny w na-
szym kościele poprzez zwiększone zaangażowanie na dro-
dze neokatechumenalnej. Co dzisiaj najbardziej raduje serce 
Kapłana, a co powoduje poczucie niedosytu albo i smutek? 

KS. ZBIGNIEW: Co najbardziej cieszy? Gdy ktoś 

odchodzi od konfesjonału szczęśliwy, gotowy na nowo 

podjąć walkę z grzechem. Dalej: ludzie, którzy przy-

chodzą na katechezy i wchodzą do wspólnoty – gdy 

widzę, jak się zmieniają na kolejnych etapach drogi, 

gdy widzę, jak jednają się małżonkowie, którzy od 

dawna nie mieszkali razem. Smuci, gdy ludzie odcho-

dzą i nie można im pomóc.    

REDAKCJA: Czego dziś mamy życzyć Złotemu Jubilato-
wi? Który ma już swoje lata?  

KS. ZBIGNIEW: Abym wypełniał wolę Pana Boga, 

czy to w zdrowiu czy w chorobie. I bym miał światło 

dla ludzi, których spotykam: bym przekazywał im ży-

cie od Boga, a nie siebie.  

REDAKCJA: Życzę spełnienia życzeń, doczekania w 
zdrowiu kolejnych kapłańskich jubileuszy i dziękuję za roz-
mowę. 

Rozmawiał ks. Bogdan Markowski CM 

PRZYPISY: 

1 Stefan Kisielewski (1911-1991), prozaik, publicysta, 
muzyk, pedagog, poseł na Sejm w czasach PRLu, 
słynny felietonista Tygodnika Powszechnego (ps. Ki-
siel), w którym pisywał do 1989 roku.  

2 Był to czas, kiedy zaangażowanie w Ruch Światło-Ży-
cie w diecezji tarnowskiej nie było dobrze widziane. 

3 Sławinek: dzielnica Lublina w północno-zachodniej 
części miasta. 

4 Katechumenat (od gr. κατηχούμενος – katechumenos: 
nauczany, instruowany) oznacza w chrześcijaństwie 
przygotowanie do przyjęcia chrztu, zwane tak-
że wtajemniczeniem chrześcijańskim. 

5 Ks. Zbigniew od marca 2021 roku przez pół roku był 
kapelanem Szpitala MSWiA w Krakowie, który 
wówczas praktycznie był szpitalem „covidowym”. 
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Każdy miesiąc maj jest w polskim Kościele miesią-

cem wyjątkowym. Przede wszystkim dlatego, iż to właśnie 

w tym miesiącu jako wspólnota Kościoła uczestniczymy w 

nabożeństwach poświęconych Matce Bożej. Warto przy-

pomnieć, że właśnie w tym miesiącu – 3 maja 1991 roku – 

na świat przyszedł bł. Carlo Acutis – piętnastoletni geniusz 

komputerowy, który miał ogromne nabożeństwo właśnie do 

Matki Bożej.  

Carlo w swojej duchowości wyodrębniał dwa filary 

wiary, z których czerpał siły potrzebne do życia wiarą każ-

dego dnia: to Eucharystia i Matka Najświętsza. To właśnie 

Maryi powierzył całe swoje życie. To do Niej zwracał się z 

ufną modlitwą w najtrudniejszych godzinach swego życia i 

to Ją prosił o pomoc wówczas, kiedy ta pomoc była mu 

szczególnie potrzebna. Możemy powiedzieć, że to właśnie 

Maryja stała się wierną towarzyszką jego ziemskiej podróży 

do domu Ojca, i stała się w ten sposób jego drugą mamą.  

W homilii podczas uroczystości beatyfikacyjnej kard. 

Agostino Vallini mówił o duchowości Carla: Jezus był dla 

niego Przyjacielem, Mistrzem i Zbawicielem, był siłą Jego 

życia i celem wszystkiego, co robił. Był przekonany, iż – aby 

kochać ludzi i czynić im dobro – trzeba  czerpać z energii 

Pana. W tym duchu żywił wielką cześć do Maryi. Nicola 

Gori, postulator w procesie beatyfikacyjnym Carla, mówił: 

Maryję nazywał jedyną kobietą swego życia, ale przede 

wszystkim stanowiła ona dla niego najlepszy sposób zbliża-

nia się do Jezusa.  

Możemy zadać słuszne pytanie: jak patrząc na przy-

kład bł. Carla zbliżyć się z ufnością do Maryi?  

Carlo pozostawał wierny zwyczajowi codziennego 

odmawiania różańca, wielokrotnie w ciągu swojego życia 

ofiarowywał się Maryi, aby zapewnić Ją o swojej miłości, 

wyprosić wsparcie i niezbędne łaski, aby móc odwzajemnić 

miłość Boga. Mówił: Różaniec to schody prowadzące do 

nieba najkrótszą drogą. Po świętej Eucharystii różaniec jest 

drugą najbardziej skuteczną bronią w walce z diabłem. 

Propagował także pośród swoich znajomych nabożeństwo 

do Maryi, odwiedzał sanktuaria i tam długo modlił się do 

Niej.  

Kiedy rozważamy i kontemplujemy następujące po 

sobie części i tajemnice różańca, możemy przenieść się w 

centrum wydarzeń opisywanych w Ewangelii. A dla bł. 

Carla szczęściem było zapatrzenie się w Boga, smutek był 

natomiast konsekwencją zapatrzenia się w siebie. Troszczył 

się więc bardzo o to, aby zrobić miejsce w swoim życiu dla 

Boga i od Jezusa uczyć się pokory.  

Słuchajmy więc, czytajmy i rozważajmy jak najczę-

ściej Słowo Boże, abyśmy karmiąc się nim na co dzień, 

trwali w miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej, która 

nieustannie uczy nas pokory i wypełniania w codzienności 

woli Pana Boga.  

                                                            Paweł Sitarek  

 

 

 

Zgodnie z obietnicą sprzed roku – w zakrystii 

jest do nabycia nowa książka ks. Bogdana Markow-

skiego, zatytułowana Nastawać w porę i nie w porę. 

To trzeci zbiór tekstów ks. Bogdana, wydanych w 

formie książki. Jeżeli ktoś regularnie czytuje parafial-

ny miesięcznik, może je sobie przypominać, ale na 

pewno nie wszystkie. Kto z nas pamięta Przygodę z 

wodą z 2005 roku, która otwiera zbiór tekstów, a która 

nic nie straciła na aktualności, jak zapewne zauważy-

my. 

Są teksty nigdy nie publikowane. Jak obszerna 

odpowiedź na pytanie o uczynki miłosierdzia i drugą 

prawdę wiary, zatytułowana Miłosierdzie, sprawie-

dliwość i kara Boża, czy napisane rok temu Disce, 

puer, logicam. Z czasem pandemii koronawirusa 

związane są nie tylko artykuły odnoszące się do pod-

noszonych wówczas pytań i wątpliwości religijnej 

natury, ale także zamieszczona w aneksie Korespon-

dencja z tego okresu: ks. Bogdan zdecydował się 

opublikować swoje odpowiedzi na skierowane do 

niego listy, zresztą zwykle krytyczne względem jego 

artykułów publikowanych na łamach parafialnego 

miesięcznika. Jak można zauważyć, w pisaniu ks. 

Bogdana jest duży ładunek emocji, które łatwo prze-

chodzą w ironię, uszczypliwości i „dworowanie so-

bie” z adwersarzy (stąd łatwo o sprzeciw z ich strony), 

ale na szczęście emocje są równoważone chłodną, 

racjonalną argumentacją.      

Mam nadzieję, że felietony ks. Bogdana zain-

teresują, albo ponownie zainteresują Czytelników, a 

ich lektura wyjdzie im na pożytek. 

ks. Andrzej Telus CM  

 

NOWA KSIĄŻKA KS. BOGDANA MARYJA I CARLO ACUTIS 
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Tak się złożyło, że w uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego – 25 marca – nasz kościół stał się «kościołem 

stacyjnym»: miejscem wielkopostnego spotkania miesz-

kańców Krakowa na wspólnej modlitwie z biskupem. Od 

godz. 7.00 okolicznościowe homilie głosił ks. Bogdan Mar-

kowski CM, po każdej Mszy św. miała miejsce ceremonia 

podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, po 

każdej Mszy św. kobiety (albo małżonkowie) spodziewają-

cy się narodzin dziecka mogły otrzymać specjalne błogo-

sławieństwo. Osoby podejmujące Dzieło Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego po Mszy św. zgłaszały się w zakrystii: 

dokonano 65 zgłoszeń. Widoczny był nieco zwiększony 

napływ wiernych, także więcej osób skorzystało z sakra-

mentu pokuty: wieczorem już od godz. 17.30 trwał dyżur w 

konfesjonale.  

Po drodze krzyżowej dla dzieci – o godz. 17.30 ks. 

Bogdan Markowski poprowadził czuwanie modlitewne 

przed Najśw. Sakramentem. Był to czas duchowej łącz-

ności z wiernymi na całym świecie, biskupami i papie-

żem Franciszkiem, który w Bazylice św. Piotra w Rzymie 

dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokala-

nemu Sercu Najśw. Maryi Panny. Ks. Bogdan odczytał 

tekst aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, a w 

nim słowa: My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście 
zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu 
siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i 
Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i 
miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. 
Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy 
dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, 
nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość 

całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, nie-
pokoje i nadzieje świata. 

O godz. 18.00 ks. Wojciech Kałamarz CM popro-

wadził drogę krzyżową, a o godz. 18.30 rozpoczęła się 

uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa po-

mocniczego naszej archidiecezji – ks. biskupa Damiana 

Muskusa; koncelebrowali: ks. proboszcz Paweł Dobro-

szek i ks. Bogdan Markowski.  

W homilii ks. Biskup zauważył, że zwiastowanie 

jest wydarzeniem, które nie mieści się w logice człowie-

ka, bo pokazuje, że jedno małe słowo wypowiedziane z miło-
ścią może zmienić bieg historii, jeden skromny człowiek wypeł-
niony wiarą może odwrócić bieg zdarzeń. Bóg zbawia świat nie 
obok ludzi, ale we współpracy z nimi. Ludzka słabość, bezbron-
ność, bezradność wobec potęgi zła, oddana w miłujące ręce 
Boga, staje się siłą zdolną pokonać przemoc, niesprawiedliwość 
i śmierć. Pokora i zawierzenie są drogą, przez którą Pan wkra-
cza w nasz los, by uleczyć rany, ukoić niepokoje – mówił. 

Umocnienia strwożonych serc i daru pokoju oczekują dziś nasi 
siostry i bracia z Ukrainy. Ocalenia przed mocami zła, nawróce-
nia i oczyszczenia potrzebują też Rosjanie. Wiary we wszech-
moc Boga potrzebuje każdy z nas. 

Biskup Damian wskazał, że z woli papieża Fran-

ciszka dziś cały Kościół solidarnie woła o pokój w dziejo-
wej godzinie ofiarowania Ukrainy i Rosji, i całego naszego świa-
ta, przeczystemu Sercu Niepokalanej Matki. Jego zdaniem, 

wojna, która toczy się w centrum cywilizowanego świata, 

pokazuje, jak bardzo pomylili się politycy i decydenci, 

którzy uważają, że ludzkie traktaty i porozumienia są gwaran-
cją pomyślności i powszechnego pokoju. Zło zagnieżdżone w 
ludzkim sercu wydaje właśnie okrutny plon zniszczenia i chaosu 
– stwierdził Kaznodzieja. 

Opatrznościowa inicjatywa Ojca Świętego jest znakiem 
nadziei, promieniem dobra i pokornym gestem zaufania Panu 
dziejów, który jest obecny wśród cierpiących ludzi – mówił 

biskup Damian. 

Na zdjęciu: 

Ks. biskup  
Damian  

błogosławi  
małżonkom  

na zakończenie 
świątecznej  
Eucharystii 

WYDARZYŁO SIĘ: 

W «KOŚCIELE STACYJNYM» 
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MAJ 
1 (niedziela): 3. Niedziela Wielkanocna. 

 Rozpoczyna się 14. Tydzień Biblijny. 

3 (wtorek): Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski,  

 głównej patronki naszej Ojczyzny.  

 Msze Święte w porządku niedzielnym. 

4 (środa):  Święto św. Floriana, męczennika, patrona Miasta Krakowa.  

   Świętowanie pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00:  

nabożeństwo majowe, nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i Msza św. świąteczna. 

6 (piątek):  Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 

Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodatkowa 

Msza Święta o godz. 16.30. 

7 (sobota): Świętowanie pierwszej soboty miesiąca: Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza św.  

o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 oraz nabożeństwo 

wynagradzające. 

Uroczystość Pierwszej Komunii dzieci o godz. 12.00  

(pierwsza z trzech). 

8 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna.  

 Procesja ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika,  

z Wawelu na Skałkę o godz. 9.00. 

 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.  

9 (poniedziałek): Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej:  

Msze Święte – jak w dni powszednie (zob. s. 1). 

10 (wtorek): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  

 a Paulo: Msze Święte – jak w dni powszednie. 

14 (sobota): Święto św. Macieja, Apostoła. 

Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

15 (niedziela): 5. Niedziela Wielkanocna. 

 Przyjęcie dziewcząt do grona Krucjaty Maryjnej w czasie 

Mszy św. o godz. 11.00. 

16 (poniedziałek): święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, 

patrona Polski. 

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

Uroczystość Pierwszej Komunii dzieci o godz. 11.00  

(druga z trzech).  

22 (niedziela): 6. Niedziela Wielkanocna.  

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

 Uroczystość Pierwszej Komunii dzieci o godz. 11.00  

 (ostatnia). 

29 (niedziela): Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Zbigniewa Kopcińskiego: 

uroczysta Msza św. o godz. 12.30 (zob. s. 6). 

31 (wtorek): Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny. 

 Zakończenie nabożeństw majowych – o godz. 18.00.  

  

 

 

 

Kalendarium duszpasterskie 
Jak wyjaśniał, poświęcenie Ukra-

iny i Rosji Sercu Maryi nie jest ma-
giczną formułką, po wypowiedzeniu której 
wojna zniknie w cudowny sposób, a ludz-
kie krzywdy zostaną naprawione. Jest 
aktem głębokiej wiary, że jedno „tak” mo-
że odmienić losy świata. 

Według ks. Biskupa, to „tak” wy-

powiada dziś każdy, kto na różne spo-

soby próbuje pomóc cierpiącym ucie-

kinierom, żołnierzom walczącym o 

wolność swojego kraju, cywilom pozo-

stałym w ogarniętej wojną Ukrainie. – 

To „tak”, wypowiadane dziś przez miliony 
zwyczajnych ludzi, ma siłę przemiany zła w 
dobro, ciemności w światło. Powinno stać 
się wstydem dla wielkich tego świata, wy-
rzutem sumienia dla tych, którzy mimo 
wojennej grozy wciąż prowadzą nieludzką 
politykę obojętności, a nawet angażują się 
po stronie zła – mówił Hierarcha. Opo-
wiedzieć się po stronie dobra to dziś żaden 
przywilej, ale nasz ludzki obowiązek i od-
powiedzialność. Bóg bowiem dokonuje 
cudów naszymi rękami – zaznaczył. 

Stojąc przed Matką Boga, usilnie więc 
błagamy o zmiłowanie nad niespokojnym 
światem. Błagamy, by Pan powstrzymał ten 
straceńczy bieg ku zagładzie, by zatrzymał 
przelewanie krwi naszych ukraińskich braci 
i sióstr, i bestialstwo rosyjskiego agresora – 

mówił biskup Damian. Prosił również 

o nawrócenie dla Rosjan, którzy stali 

się narzędziami siejącymi śmierć. Błagamy 
też o cofnięcie całego świata znad krawę-
dzi wojny, która dla jednych stała się prze-
rażającą codziennością, a dla innych – 
realnym zagrożeniem. Niech Matka Księcia 
Pokoju odwróci nas od zła i przygarnie 
mocno do swojego miłującego Serca. 

Homilię ks. Biskup zakończył 

ostatnimi słowami z dzisiejszego aktu 

poświęcenia Niepokalanemu Sercu 

Maryi: Niech za Twoim pośrednictwem 
Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i 
niech słodki rytm pokoju na nowo kształtu-
je nasze dni. Niewiasto, któraś powiedzia-
ła Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Świę-
ty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. 
Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest 
„żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała 
człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas bu-
downiczymi komunii. Ty, która przemierza-
łaś nasze drogi, prowadź nas drogami 
pokoju. Amen. 

 (XYZ; wykorzystano materiały 

zamieszczone na: diecezja.pl) 

 

Kolejny numer naszego pisma ukaże się w niedzielę 26 czerwca 
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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); 

w kaplicy akademickiej: 

11.00 – dzieci przedszkolne; 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 

20.00 (studenci; oprócz sobót); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godzinach 6.00÷9.00; 

18.00÷19.00; 19.30÷20.00 

(oprócz sobót) 

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 maju nie odbędzie się; 

w czerwcu we wtorki o g. 18.30  

Katolicka Poradnia Rodzinna:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 
czynny we wtorki i piątki  

w godz. 13.00÷17.00 

NUMERY TELEFONÓW 

dyżurny:     12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 

               (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

do s. Beaty:        606-583-782; 

dla wezwania do umierającego:             

                            880-479-042 

 

CZERWIEC 
1 (środa):  Pierwsza środa miesiąca: modlitwa różańcowa o godz. 18.00 

i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o g. 18.30. 

 Dzień imienin ks. Konrada Jaworeckiego. 

2 (czwartek): Inauguracja nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa 

– o godz. 18.00. 

3 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 

chorych od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. o godz. 16.30. 

 Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania przez 

ks. bpa Roberta Chrząszcza o godz. 18.30.  

4 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca.  

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40  

i Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00. 

Początek nawiedzenia naszej parafii przez ikonę Świętej 

Rodziny o godz. 15.00. 

Całonocne czuwanie modlitewne przy Ikonie i przed  

uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

5 (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Świętowanie rocznicy Pierwszej Komunii św. o godz. 11.00.  

6 (poniedziałek): Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła. 

 Msze św. o g. 6.00 (bez homilii), 7.00, 8.00, 9.00, 18.30  

 i 20.00. 

9 (czwartek): Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

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

12 (niedziela): Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

16 (czwartek): Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Bożego Ciała): porządek Mszy św. – jak w niedziele.  

 Po uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 – procesja do czterech 

ołtarzy ulicami naszej parafii. 

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

19 (niedziela): 12. niedziela zwykła. 

23 (czwartek): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela:  

Msze Święte – jak w dni powszednie. 

Zakończenie uroczystości oktawy Bożego Ciała: po Mszy 

św. o g. 18.30 i procesji – błogosławieństwo ziół i wianków. 

24 (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od  

 pokarmów mięsnych.  

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

26 (niedziela): 13. niedziela zwykła. 

29 (środa): Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła:  

Msze św. o g. 6.00 (bez homilii), 7.00, 8.00, 9.00, 18.30  

i 20.00; składka przeznaczona jest na wsparcie działalności  

Stolicy Apostolskiej (tzw. świętopietrze). 

Dzień imienin ks. proboszcza Pawła Dobroszka  

i ks. Piotra Klimczaka. 
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