
 

 

    

Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie  nr 7-8 (243-244)  lipiec-sierpień 2022 r. 

Dzień 16 lipca jest zawsze wyjątkowy ze względu na nagro-

madzenie rocznic ważnych dla naszej parafii. Światło na te rocznice 

rzuca liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel.  

W nocy z 15-go na 16-ty lipca 1251 roku, Boża Rodzicielka 

przekazała Szymonowi Stockowi szkaplerz, czyli brązową szatę, jako 

znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach i przymierze pokoju. 

Noszącym szkaplerz Maryja obiecała ratunek od ognia piekielnego. 

Ten piękny znak Bożej, wiekuistej opieki wybrzmiewa na no-

wo w innym wydarzeniu, które miało miejsce również 16 lipca, tyle 

że 1858 roku, w Lourdes. Wówczas, po raz ostatni, Bernadetcie Sou-

birous, w zadziwiających okolicznościach, ukazała się Niepokalana. 

Mimo przeszkód postawionych przez władze: barier, płotów i ludz-

kiej niechęci – Bernadetta przez piętnaście minut kontemplowała w 

spokoju niezwykłe piękno Maryi, przeniesiona duchowo do groty 

ponad fizycznymi przeszkodami.  
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Nic więc dziwnego, że to właśnie 16-ty lipca, czyli 

dzień ostatniego objawienia w Lourdes, został wybrany na 

datę konsekracji naszej parafialnej świątyni. Tego dnia, 

1894 roku biskup pomocniczy diecezji przemyskiej Jakub 

Glazer poświęcił tę świątynię i dedykował ją Niepokalanej z 

Lourdes. Od 128 lat modlącym się tutaj osobom w sposób 

szczególny bliska jest Maryja obdarzająca pokojem pośród 

niebezpieczeństw, darząca łaską kontemplacji duchowego 

piękna, rozpościerająca płaszcz swej opieki także na godzi-

nę śmierci, by uciekających się pod Jej obronę bezpiecznie 

wprowadzić do Królestwa Jej Syna. 

Niektórzy święci doznali szczególnego przywileju 

odejścia z tego świata w święta Maryjne lub Pańskie. Takiej 

łaski dostąpił również były proboszcz tej parafii – biskup 

Albin Małysiak. To właśnie 16 lipca przypadnie 11. roczni-

ca jego śmierci. Żywa jest w naszej pamięci postać tego 

gorliwego pasterza archidiecezji krakowskiej. W tym dniu, 

w sposób szczególny, wspomnijmy w naszych modlitwach 

śp. ks. biskupa Albina. 

Warto wspomnieć, że w dniu śmierci ks. biskupa Al-

bina – 16 lipca 2011 roku – nowym biskupem pomocni-

czym naszej archidiecezji został mianowany ks. biskup 

Damian Muskus, który jako zakonnik z Zakonu Ojców 

Bernardynów miał niejako przejąć schedę po zmarłym Bi-

skupie ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.   

W ewangelii czytanej w sobotę 16 lipca usłyszymy 

urywek z Księgi Izajasza o obiecanym Zbawicielu: Oto mój 

Sługa, którego wybrałem… Położę ducha mojego na Nim, 

a On zapowie prawo narodom… W Jego imieniu narody 

nadzieję pokładać będą. Taki był Boży zamiar: że nie tylko 

naród wybrany, ale wszystkie narody pójdą do Jezusa, aby 

oddać chwałę prawdziwemu Bogu. Aby ten zamiar był 

realizowany – Bóg powoływał wybranych ludzi: bł. Szy-

mona Stocka, św. Bernadettę Soubirous, ks. biskupa Albina. 

Dziś powołuje także każdego z nas.  

Niech więc każdy z nas, czerpiąc ze skarbca wiary i 

codziennej liturgii, zawierzając słowu Jezusa i opiece Jego i 

naszej Matki – podejmuje gorliwie i wiernie chrześcijańskie 

powołanie: powołanie do bycia apostołem i misjonarzem 

Bożej sprawy.  

ks. Wojciech Kałamarz CM  

 

zmarłego Alina Dawidowiczowa (1918-2007), córka 

prof. Chwistka, była także matematykiem, wykładowcą 

Politechniki Krakowskiej. Jej matka zaś – Olga 

Chwistkowa – była siostrą sławnego matematyka prof. 

Hugona Steinhausa (1887-1972). 

Antoni Leon Dawidowicz urodził się 11 wrze-

śnia 1952 r. w Krakowie. – Chodziliśmy do jednej klasy 

w słynnej Szkole Powszechnej Męskiej nr 4 im. św. 

Jana Kantego na Smoleńsku. Antek odznaczał się już 

wtedy dużym stopniem koleżeństwa – wspominał zmar-

łego Adam Wojnar, krakowski fotoreporter. 

We Wtorek Wielkanocny, 19 kwietnia 2022 ro-

ku, zmarł prof. Antoni Leon Dawidowicz (1952-

2022), wybitny matematyk i działacz społeczny, nasz 

parafianin, zamieszkały przy ul. Nowowiejskiej.  

Był matematykiem w trzecim pokoleniu. Jego 

dziadkiem był prof. Leon Chwistek (1884-1944), mate-

matyk, filozof, malarz, teoretyk sztuki, wykładowca 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a matka 

KU PAMIĘCI 
ŚP. PROF. ANTONIEGO 

DAWIDOWICZA 

 

Antoni Leon Dawidowicz był następnie 

uczniem V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 

Witkowskiego. W czasach licealnych był dwukrot-

nym laureatem Olimpiady Matematycznej. Po matu-

rze w 1971 r. rozpoczął studia matematyczne na UJ. 

Ukończył je w 1976 r., pozostając na uczelni jako 

asystent. W 1980 r. uzyskał doktorat, w 1994 r. zaś 

habilitację. Z czasem został profesorem nadzwyczaj-

nym w Katedrze Matematyki Stosowanej UJ. Nau-

kowo zajmował się m.in. analizą funkcjonalną, staty-

styką matematyczną i biomatematyką. Był autorem 

licznych prac naukowych. Ceniono go także jako 

popularyzatora matematyki. 

Był człowiekiem renesansu. Prócz matematyki 

pasjonowały go literatura, sztuka, krajoznawstwo, 

historia Krakowa, był wybitnym kolekcjonerem m.in. 

monet. – Potrafił godzinami recytować wiersze poet-

ów polskich – wspominał Adam Wojnar. 

Zainteresowania łączył z działalnością społecz-

ną. W różnych latach był prezesem m.in. krakowskie-

go oddziału Polskiego Towarzystwa Matematyczne-

go, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-

stwa Tatrzańskiego, prezesem Towarzystwa im. Hen-

ryka Jordana, prezesem krakowskiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Numizmatycznego. – Kraków 

zawdzięcza mu przywrócenie dawnych nazw ulic i 

placów, a także pozbycie się komunistycznych patro-

nów wszystkich ulic. Przeprowadził to w 1991 r. jako 

radny miejski.  

Śp. profesor 

Antoni 

Dawidowicz 
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łeczne wymagały aktywności i pracy bez oglądania 

się na interesy i korzyści prywatne. Był powszechnie 

szanowaną, lubianą i barwną osobowością w życiu 

publicznym miasta, cenioną za erudycję, dowcip i 

życzliwość wobec ludzi. Jestem przekonany, że tak 

zapisze się na trwałe w pamięci współczesnych i po-

tomnych – dodał prezydent Duda. 

Przedstawiciel prezydenta wręczył przyznane 

przezeń odznaczenie przedstawicielowi rodziny zmar-

łego – Wiesławowi Mancewiczowi. 

Na pogrzebie Antoniego Leona Dawidowicza 

żegnało nieliczne grono bliskich, rodziny – wszak sam 

był człowiekiem nieżonatym – a jednocześnie zgro-

madziła się ogromna rzesza przyjaciół i znajomych, a 

także przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

władz miasta Krakowa i stowarzyszeń, w działalność 

których się angażował (szczególnie pięknie prezento-

wały się poczty sztandarowe poszczególnych oddzia-

łów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego). Przy 

grobie przypomniano jego wieloletnią pracę i wspo-

minano m.in. jego obowiązkowość w pracy i wyko-

nywaniu zadań społecznych. Przemawiali przedstawi-

ciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Towa-

rzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego. 

Bogdan Gancarz (krakow.gosc.pl); 

nieliczne uzupełnienia: ksBM 

 

 

 

Warto wspomnieć, że pochodził z bardzo patrio-

tycznej rodziny. Jego pradziadek Jan Dawidowicz w 

powstaniu styczniowym 1863 r. walczył w oddziale, któ-

rym dowodził jego brat Ignacy. Antoni zawsze podkre-

ślał swój patriotyzm. Wielokrotnie kwestował na rzecz 

odnowy nagrobków na cmentarzach Rakowickim i Pod-

górskim. Był przy tym, jak wielu wybitnych ludzi, nie-

zwykłym oryginałem – mówił Jerzy Bukowski, filozof, 

honorowy przewodniczący Komitetu Opieki nad Kop-

cem Piłsudskiego w Krakowie. 

Jak wspomniano wyżej – przez wiele lat brał 

udział w kwestowaniu na rzecz odnowy nagrobków na 

cmentarzach. W 2013 roku, ze względu na kiepski stan 

zdrowia, prosił mnie oraz Elżbietę Lang, odpowiedzial-

ną za kwestę podgórską, o możność kwestowania na 

siedząco. I tak się stało. Siedząc na krześle, potrząsał 

puszką kwestarską – przypominał Mikołaj Kornecki.  

Zmarły matematyk i kolekcjoner pragnął, śladem 

innych zbieraczy polskich, by jego zbiory służyły naro-

dowi. – To było jego marzenie. Nie zdążył go zrealizo-

wać, choć o nim wielokrotnie wspominał. Nie chciał, 

aby jego zbiory kolekcjonerskie (monety, starodruki, 

obrazy) uległy rozproszeniu czy opuściły kiedykolwiek 

Polskę. Marzył o założeniu fundacji, która by się nimi 

zajęła – mówiła Jolanta Janus, konserwator zabytków i 

menedżer kultury, którą ze zmarłym łączyły m.in. bory-

sławskie korzenie ich rodzin. 

Warto dodać, że Adam Dawidowicz był człowie-

kiem głęboko wierzącym, oddanym szczególnie Matce 

Bożej. Od lat 80. ubiegłego wieku pielgrzymował do 

różnych miejsc Jej kultu na terenie Polski. Każda moja 

pielgrzymka była inna, ale jednocześnie taka sama, bo 

za każdym razem moim celem było dotarcie do Opie-

kunki naszego narodu – wspominał w 1996 r. w roz-

mowie z Gościem Krakowskim. Nie brał jednak konse-

kwentnie udziału w pielgrzymkach zbiorowych. Do 

Matki Bożej wędruję samotnie – powiadał. 

Pogrzeb zmarłego profesora odbył się w środę 27 

kwietnia na cmentarzu Rakowickim. Złożenie trumny 

do grobu rodzinnego poprzedziła Msza św. w kościele 

cmentarnym pw. Zmartwychwstania Pańskiego, której 

przewodniczył ks. Bogdan Markowski CM. 

Wcześniej prof. Andrzej Waśko odczytał list pre-

zydenta Andrzeja Dudy, informujący m.in. o pośmiert-

nym odznaczeniu prof. Dawidowicza Krzyżem Koman-

dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Swoją ponadpół-

wieczną pracą naukową związany był niezmiennie z 

Uniwersytetem Jagiellońskim. Nie ograniczał swoich 

zainteresowań tylko do nauk ścisłych. Aktywnie zabie-

gał też o ochronę ojczystego dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, o ochronę zabytków Krakowa oraz rato-

wanie przyrody karpackiej – napisał m.in. prezydent 

RP. Zawsze wolny duchem, a zarazem wierny tradycji, 

po upadku komunizmu współinicjował działalność 

odrodzonego samorządu miejskiego. Jako radny Kró-

lewskiego Stołecznego Miasta Krakowa przewodniczył 

Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Można było go 

niezawodnie spotkać wszędzie tam, gdzie potrzeby spo-

Św. Paweł napisał: Nikt z nas nie żyje dla sie-

bie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyje-

my, żyjemy dla Pana… 

Zastanawiam się, czy ja, a także inni ludzie, 

stawiamy sobie pytanie: jak w obecnym czasie oce-

niają moje codzienne postępowanie moi koledzy, 

przyjaciele, ludzie, których spotykam i którzy mnie 

znają? To jest ważne pytanie: czy moje postępowanie 

i wszelka działalność w życiu inni mogą odczytać 

jako postawę godną chrześcijanina, katolika?  

Często mówimy: co mnie obchodzą opinie i 

oceny innych ludzi o mnie… Ale czy tak powinno 

być? Nad tym trzeba się często zastanawiać!  

Tak pięknie pisał o tym nasz poeta Roman 

Brandstaetter:  

Całe nasze życie jest jak kamień rzucony  

w wodę.  

Nigdy nie wiemy, jakie kręgi zatoczymy  

naszym upadkiem,  

czyją śmierć spowodujemy i kogo uzdrowimy.  

Ile niepokoju wzniecimy dokoła siebie,  

ile katarakt zdejmiemy ze ślepych rzek. 

Obserwator 

 

 

JAK WIDZĄ NAS INNI? 
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Iluzoryczne wyobrażenia Rosjan o jej niepowta-

rzalności i „trzeciej drodze” były i nadal są wzmacniane 

przez chciwych rządzących, którzy w ten sposób zapew-

niają sobie ciągłość władzy i osłabiają wpływ przykładu 

tych społeczeństw europejskich, które już znalazły wła-

ściwą drogę rozwoju i osiągnęły niespotykany w historii 

poziom dobrobytu. Cudów nie ma, potrzeby ludzkie i 

twórcza praca, która wzbogaca społeczeństwa, wszędzie 

są takie same, ale tylko prawdziwa demokracja zapewnia 

jednostkom ich prawa, kontrolę elity rządzącej i umożli-

wia inicjatywę wzbogacającą całe społeczeństwo. 

Mówienie, że „my jesteśmy inni, lepsi”, jest szko-

dliwą propagandą rządzących, którzy komplementując 

swoich obywateli, pozbawiają ich normalnych szans roz-

woju i lepszej przyszłości. Już z nauki Jezusa wynika, że 

„lepszych” nie ma, a najgorsi są właśnie ci, którzy uważa-

ją siebie za „lepszych”. Doszedłem do ostatecznego wnio-

sku, że bez demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 

normalny rozwój społeczny i ekonomiczny nie jest moż-

liwy. Najlepszym dowodem jest tutaj właśnie Rosja, która 

mimo bajecznych zasobów surowcowych nadal boryka 

się z trudnościami politycznymi, biedą i korupcją, jaka w 

tym biurokratycznym społeczeństwie postfeudalnym ma 

charakter systemowy, czyli nieusuwalny. 

Przez lata prowadziłem seminarium magisterskie, 

na którym omawialiśmy aktualne problemy polityczne i 

społeczne współczesnej Rosji. „Wyprodukowałem” po-

nad setkę magistrów, dobrych specjalistów, którzy wie-

dzą, jak analizować Rosję i polityczne wybory jej korpo-

racji rządzącej. Można powiedzieć, że stałem się specja-

listą od współczesnej Rosji i Putina. Byłem zapraszany 

do radia i TV na debaty po każdym znaczącym wyda-

rzeniu w Rosji. Pamiętam, jak w 2001 roku po wybraniu 

Putina na prezydenta zatelefonowała do mnie dzienni-

karka. Powiedziałem jej, że musimy być przygotowani 

na władzę gerontokracji. „Przecież Putin nie jest 

jeszcze stary!” – powiedziała dziennikarka. „No to 

poczekamy, aż będzie” – odpowiedziałem. Jak widać, 

moje prognozy na razie się sprawdzają. Trudno sobie 

wyobrazić, że ten szary oficer KGB, którego najwięk-

szą pasją było bogacenie się za pomocą nielegalnych 

manipulacji, naciągania i zwykłych kradzieży, zgodzi 

się na dobrowolne odejście ze stanowiska. Ten prze-

wrotny i kłamliwy polityk stworzył wokół siebie kor-

porację, która działa ponad prawem i zapewnia jej 

członkom nietykalność, dopóki są lojalni wobec „ojca 

chrzestnego”. Zagarnął cały aparat propagandy maso-

wej i skutecznie manipuluje łatwowiernym ludem tego 

upadłego imperium. Stworzył mocny scentralizowany 

system władzy autorytarnej, opartej na służbach FSB i 

pomocnikach ze świata kryminalnego. 

Pamiętam, że kiedy po swojej drugiej kadencji 

wymienił się miejscem z Dymitrem Miedwiediewem, 

uczestniczyłem w rozmowie telewizyjnej. Naiwny 

dziennikarz rosyjski udowadniał, że to jest dowód na 

demokratyczny charakter władzy w Rosji. Powiedzia-

łem, że to żaden dowód, bo cały proces przyjmowania 

podstawowych decyzji państwowych jest ukryty, a 

Putin nawet na stanowisku prezesa pożarnictwa pozo-

stanie głównym decydentem. Stworzył bowiem nie-

jawne kręgi własnych donosicieli i kontrolerów, którzy 

dostarczają mu niezbędnych danych do manipulowania 

instytucjami. „Prezydent” Miedwiediew w tym ukła-

dzie występował jako zależny od niego figurant. 

Chciałbym teraz spotkać tego naiwnego dziennikarza i 

zapytać go, który z nas miał rację. (…) 

 

ECHA WOJNY: REFLEKSJE ROSJANINA I NIE TYLKO 

Na zdjęciu:  

Uchodźcy  
z Mariupola  

i Bierdiańska  
nad Morzem  
Azowskim  
podczas  
posiłku  

w naszej Sali  
Parafialnej 
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 Jestem szczęśliwy, że wybrałem Polskę, że po-

znałem jej bogatą kulturę i historię, że uczestniczę w jej 

rozwoju od ponad pół wieku. Nie wyobrażam sobie ży-

cia we współczesnej Rosji, która cofnęła się do stanu 

feudalnego i gdzie rządzą stojący ponad prawem urzęd-

nicy i służby specjalne. Teraz, mimo mojej sympatii i 

współczucia do moich rodaków, nie potrafiłbym się 

wcielić w postać niewolnika i nastawić się jedynie na 

przetrwanie w sytuacji codziennego deptania ludzkiej 

godności. Do końca będę uczestniczył w potrzebnych 

mojej nowej ojczyźnie zmianach demokratycznych, któ-

re zapewniają wolność i godność Polakom. Mam za-

szczyt być jednym z nich. 

Alosza Awdiejew,  

Polak z wyboru czyli szczęśliwy Rosjanin nad Wisłą,  

Kraków 2019, s. 223-225 i 245 

********** 

Z KRONIKI NASZEJ PARAFII: 

24 lutego 2022 – czwartek: Niemożliwe stało się 

możliwym: nad ranem wojska Federacji Rosyjskiej 

dokonały agresji przeciwko Ukrainie. Wolna Ukraina 

znalazła się w stanie wojny z putinowską Rosją. Z 

wszystkimi tego konsekwencjami: atakami lotniczymi, 

bombardowaniami, śmiercią cywilów, setkami tysięcy 

uciekinierów, ostrymi sankcjami Zachodu i cynizmem 

rosyjskich przywódców.  

27 lutego – niedziela: Od soboty trwała zbiórka ofiar 

na pomoc Ukrainie. Ofiarność wiernych okazała się 

spodziewanie niewiarygodna: tylko w sobotę i niedzielę 

złożono do skarbony przy wyjściu z kościoła ponad 

10.000 złotych. 

6 marca – niedziela: W ogłoszeniach parafialnych 

znalazły się informacje: Przy głównym wyjściu z kościo-

ła znajdziemy skarbonę do składania ofiar pieniężnych 

na pomoc Ukrainie. I dalej: Nasza parafia dołącza także 

do poszukiwania miejsc do tymczasowego pobytu lub 

zamieszkania dla uciekinierów przed wojną na Ukrainie: 

parafian, którzy mogliby i chcieli przyjąć uchodźców 

prosimy o zgłoszenie swoich danych do zakrystii albo 

kancelarii parafialnej. 

10 marca – czwartek: W Krakowie znalazło się wielu 

uciekinierów z Ukrainy. Tak wielu, że zaczęło brakować 

miejsca na ich przyjęcie. Na prośbę Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej dla uchodźców otwarto Dom Katolicki i 

naprędce przygotowano dla nich miejsca w sali widowi-

skowej; obiady mają mieć przygotowywane codziennie w 

Sali Parafialnej. Już dziś pojawiły się pierwsze rodziny – 

matki z dziećmi – w liczbie 11 osób. Jutro mają dotrzeć 

kolejne osoby. Organizacją pomocy zajął się ks. Piotr 

Klimczak we współpracy z s. Beatą i wolontariuszami, 

m.in. z PROJEKTU A PAULO.     

25 marca – piątek: Ostatni uchodźcy przed wojną na 

Ukrainie, tymczasowo zakwaterowani w Domu Kato-

lickim, opuścili kwaterę; ostatnimi byli uchodźcy z Ma-

riupola i Bierdiańska nad Morzem Azowskim. W su-

mie w Domu Katolickim zaopiekowano się 39 oso-

bami, które przebywały do kilku dni. Dla czterech 

rodzin znaleziono miejsce zamieszkania na czas nieo-

kreślony: dla dwóch w Krakowie, dla dwóch poza 

Krakowem; dwie rodziny nadal znajdują tymczasowe 

lokum na plebanii. Inne rodziny udały się dalej: do 

Warszawy, Berlina, Oslo i Aten. Lokum w Domu 

Katolickim nadal pozostaje do dyspozycji Caritas 

naszej archidiecezji.  

(XYZ) 

 
 

 

Parafianin pisał: Chciałbym zapytać, jak pra-
widłowo powinno wyglądać okadzenie ołtarza 
oraz ukłon w trakcie uroczystych Mszy Świętych. 
Zauważyłem, że różnie to wygląda  w przypadku 
różnych kapłanów. Podobnie w czasie Wielkano-
cy, kiedy dodatkowo jest postawiony paschał. 

Najpierw przypomnijmy, że okadzenie ołtarza, 

przedmiotów czy osób nie oznacza „odpędzania złego 

ducha”! Tak powiedział o okadzeniu ołtarza komenta-

tor telewizyjny, relacjonujący inaugurację pontyfikatu 

Jana Pawła II w 1978 roku, i przeszedł do historii jako 

żywa ilustracja ignorancji religijnej dziennikarzy spod 

znaku „komuny”. 

W najnowszym wprowadzeniu do Mszału rzym-

skiego czytamy: Okadzenie, jak to wynika ze świa-

dectw Pisma świętego, wyraża cześć i modlitwę 

(OWMR nr 276). Teksty biblijne, na które powołuje się 

prawodawca, brzmią następująco: Do Ciebie wołam, 
Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do 
Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak 
kadzidło; wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna! (Ps 

141, 1-2); I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając 
złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w 
ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, 
który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako mo-
dlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem (Ap 8, 3-4). 

Podobnie zapisano w Ceremoniale Episcoporum (CE 

nr 90).  

Warto zauważyć, że okadzenie zawsze odnosi 

się do Chrystusa Pana (czego nie są zawsze świadomi 

nawet księża). Jest wyrazem czci oddawanej Chrystu-

sowi i modlitwy do Niego zanoszonej: gdy okadza się 

ołtarz czy krzyż, „okadza się” Chrystusa, którego ołtarz i 

krzyż symbolizuje; gdy okadza się kapłana celebrujące-

go – dotyczy ono Chrystusa, w którego osobie kapłan 

sprawuje sakramenty (mówimy: kapłan występuje „in 

persona Christi”); gdy okadza się lud zgromadzony w 

świątyni – „okadza się” Chrystusa, który jest obecny w 

świętym zgromadzeniu (zob. Mt 18, 20). 

 

 

NOWE LEKCJE LITURGII (3) 

KADZIDŁO W LITURGII 
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Romano Guardini pisał, że kadzidło jest symbolem 

modlitwy i to właśnie owej modlitwy, która nie myśli o żad-

nej korzyści; która nie pragnie niczego, lecz jawi się jak 

Gloria po każdym psalmie; która wielbi i pragnie Boga 

darzyć dziękczynieniem, „iż On jest taki wspaniały”. 

Do okadzenia posługują zwykle dwaj ministranci: 

turyferariusz niosący kadzielnicę (łac. turibulum) i na-

wikulariusz niosący łódkę czyli naczynie na kadzidło 

(łac. navicula). 

Ceremoniał posługi biskupów stanowi, że kadzidła 

należy używać: podczas procesji na wejście; na początku 

Mszy, do okadzenia ołtarza; w czasie procesji przed Ewan-

gelią i podczas jej głoszenia; po złożeniu na ołtarzu chleba i 

kielicha do okadzenia darów, krzyża, ołtarza, biskupa, kon-

celebransów i ludu; podczas ukazania Hostii i kielicha po 

konsekracji (CE nr 86). Podobnie czytamy we wprowadze-

niu do Mszału (OWMR nr 276).        

Przepisy liturgiczne stanowią, że Kapłan nakłada ka-

dzidło do kadzielnicy i błogosławi je znakiem krzyża, nic nie 

mówiąc. Przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się 

głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjąt-

kiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę w Mszy Świętej.  

I dalej: Trzema rzutami kadzielnicy okadza się: Naj-

świętszy Sakrament, relikwie świętego Krzyża i obrazy 

Chrystusa Pana wystawione do publicznej czci, dary złożo-

ne na ofiarę w Mszy świętej, krzyż ołtarzowy, Ewangeliarz, 

paschał, kapłana i lud. CE uzupełnia, że okadza się także… 

przedstawiciela  władzy  świeckiej,  który urzędowo jest 

obecny podczas celebracji czy ciało zmarłego (podczas 

pogrzebu). Kontynuując: Dwoma rzutami kadzielnicy oka-

dza się relikwie i obrazy Świętych wystawione do publicznej 

czci, i to tylko na początku celebracji, po okadzeniu ołtarza.  

Ołtarz okadza się pojedynczymi ruchami kadzielnicy: 

(…) kapłan okadza go, obchodząc dokoła. Jeżeli krzyż jest 

na ołtarzu lub obok niego, okadza się go przed okadzeniem 

ołtarza. Natomiast jeżeli jest za ołtarzem, kapłan okadza go, 

Na zdjęciu:  

Okadzenie Ikony  
Świętej Rodziny 

na początku  
uroczystej  
Eucharystii  

Uroczystości 
Zesłania Ducha  

Świętego 

gdy przed nim przechodzi. Dary ofiarne kapłan okadza 

trzema rzutami kadzielnicy, przed okadzeniem krzyża i 

ołtarza. Może też wykonać okadzenie darów, czyniąc nad 

nimi znak krzyża kadzielnicą (zob. OWMR nr 277). Po-

dobnie znajdziemy w Ceremoniale Episcoporum (CE nr 

91-93). 

W odpowiedziach na zgłaszane wątpliwości podaje 

się, że okadzenia paschału dokonuje się tylko w jednym 

przypadku: w czasie Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, 

zaraz po wniesieniu zapalonego paschału do świątyni. 

Ceremoniał posługi biskupów podaje też szczegółowe 

przypisy dotyczące posługi diakona w czasie okadzenia, 

jak i okadzenia w trakcie innych obrzędów, ale w krótkim 

omówieniu tematu spokojnie można je pominąć. 

Co wynika z powyższego? Uczestnicząc w świętej 

liturgii i w obrzędzie okadzenia bez trudu zauważymy, że 

przepisy liturgiczne nie są literalnie zachowywane 

przez posługujących przy ołtarzu: trzy rzuty kadzielnicy 

w rękach celebransa zamieniają się w sześć albo dziewięć 

(trzy razy po trzy), celebrans wykonuje ukłon w stronę 

ołtarza czy darów złożonych na ołtarzu, w okresie wiel-

kanocnym celebrans okadza również paschał, co nie jest 

przewidziane. Dlaczego tak się dzieje? Po Soborze Waty-

kańskim II przepisy liturgiczne ulegały zmianom i po-

wstały błędne przyzwyczajenia, albo i upodobania, z dru-

giej zaś strony niektórzy księża podane wyżej szczegóło-

we zasady liturgiczne nie uważają za ważne, a więc o 

nich nie pamiętają (a może nie znają?). Czego nie po-

chwalamy.  

ks. Bogdan Markowski CM   

BIBLIOGRAFIA:  

Romano Guardini, Znaki święte, Wrocław 1982; 
Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Symbole liturgiczne, Kraków 1991; 
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2004; 
Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2010; 
Kompedium ceremoniarza, Częstochowa 2011. 

 

 



  Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 7-8 (243-244) 2022 r. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zesłaniu Ducha Świętego. W większości są to spotkania 

zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, których opisy 

czytane są w kościele właśnie w pierwszych dniach po 

Wielkanocy, tak więc nabożeństwo bardzo dobrze 

wpisało się w ten okres liturgii. Pozwoliło też jeszcze 

raz rozważyć i odnieść do swojego życia właśnie te – 

ważne dla naszej wiary – zdarzenia. A może dla nie-

których było po prostu okazją, aby kontemplować 

zmartwychwstałego Jezusa. Pomiędzy poszczególnymi 

stacjami uczestnicy śpiewali różne pieśni wielkanocne. 

Chętni mieli też możliwość nieść zapaloną świecę, a 

pierwszy płomień odpalony został na początku od 

paschału. Na czele procesji niesiony był krzyż, obok 

niego dwie pochodnie i kadzidło. Całość zakończyła się 

błogosławieństwem uczestników, zebranych przed wej-

ściem do kościoła. 

Mimo iż droga światła organizowana była w 

naszej parafii po raz pierwszy, a pogoda tego dnia też 

nie była sprzyjająca (chwilę przed wyruszeniem pro-

cesji nad parkiem przeszła burza), to grono uczest-

ników było całkiem liczne. W większości wyrażali oni 

też pozytywne opinie o tym nabożeństwie. Mam na-

dzieję, że odbyło się ono z duchowym pożytkiem dla 

wszystkich uczestników. Zapraszam też na przyszło-

roczną drogę światła z Wawelu na Skałkę i – jeśli Pan 

Bóg pozwoli – również w naszej parafii. 

Tomasz Gałosz 

* https://vialucis.salezjanie.pl/index.php 

 

 

W Niedzielę Miłosierdzia, 24 kwietnia wieczo-

rem, w naszej parafii miało miejsce nietypowe wydarze-

nie.  Po skończonej Mszy Świętej z godz. 20.00  ze świą-

tyni do parku św. Wincentego wyszła grupa kilkudzie-

sięciu ludzi, którzy następnie przeszli alejkami trzymając 

w dłoniach zapalone świece, śpiewając pieśni i co jakiś 

czas przystając na chwilę skupienia. W ten sposób po raz 

pierwszy odbyło się w naszej parafii nabożeństwo drogi 

światła, zorganizowane przez studentów z Duszpaster-

stwa Akademickiego „Na Miasteczku”. 

Czym właściwie jest droga światła? Łatwo można 

zauważyć, że jej nazwa nawiązuje do drogi krzyżowej. I 

rzeczywiście, analogia jest trafna, bo nabożeństwo to w 

swojej strukturze jest do niej podobne. W jego ramach 

wspólnie przemierza się 14 kolejnych stacji, na których 

rozważa się spotkania zmartwychwstałego Jezusa z Jego 

uczniami, aby ostatecznie dojść do wniebowstąpienia i 

zesłania Ducha Świętego. Już od pewnego czasu, co 

roku, w Krakowie organizowana jest akademicka droga 

światła, przechodząca z Wawelu na Skałkę. Jednak, w 

porównaniu do wielu innych obecnych w Kościele 

zwyczajów, nabożeństwo to jest bardzo młode i zapew-

ne z tego względu jest również mało znane. Powstało w 

1988 roku we Włoszech, z inicjatywy salezjańskiej 

wspólnoty Testimoni del Risorto (Świadkowie Zmar-

twychwstałego). Inspiracją, poza oczywistym wpływem 

zwyczaju odprawiania drogi krzyżowej, były freski z 

katakumb św. Kaliksta w Rzymie, gdzie zmartwych-

wstanie Jezusa przedstawione jest jako przejście z ciem-

ności do światła. Niedługo później nabożeństwo drogi 

światła znalazło się w oficjalnym modlitewniku na 

Wielki Jubileusz Roku 2000, a w 2002 roku zostało 

oficjalnie zatwierdzone przez watykańską Kongregację 

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów*. Forma 

drogi światła nie jest jednak ściśle określona – można 

wybrać taki lub inny układ stacji, podobna dowolność 

panuje również w przypadku innych elementów nabo-

żeństwa. W naszej parafii kolejność stacji była wzoro-

wana na krakowskiej akademickiej drodze światła. Roz-

poczynając od zmartwychwstania Jezusa, uczestnicy 

rozważali m.in. takie stacje, jak objawienie się Pana 

Marii Magdalenie, uczniom w drodze do Emaus czy 

Apostołom zebranym w wieczerniku, aby zakończyć na 

wniebowstąpieniu, modlitewnym oczekiwaniu w Wie-

czerniku na obiecanego Ducha i wreszcie na samym 

DROGA ŚWIATŁA 

W sobotę 4 czerwca ks. Konrad Jaworecki 

CM z grupą uczniów VII Liceum Ogólnokształcące-

go wyruszył do Lednicy, gdzie aktem wyboru Chry-

stusa i przejściem pod Bramą-Rybą zakończyło się o 

północy XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000. 

Uczestniczyło w nim ponad 20 tysięcy młodych z 

całej Polski. Ks. Konrad napisał: Ogólnopolskie 

Spotkanie Młodych Lednica 2000 w tym roku prze-

biegało pod hasłem „Na krańce świata”. Wraz z 

grupą młodzieży z Grup Apostolskich ze Skomielnej 

Białej, młodzieżą oazową z VII Liceum im. Z. Nał-

kowskiej, a także z s. Pauliną Szumną SM i młodzie-

żą z Ukrainy mieliśmy możliwość uczestniczenia w 

tym spotkaniu. Myślą przewodnią modlitwy na po-

lach lednickich była wspólnota, która została we-

zwana przez Chrystusa, by iść i głosić. Szczególnym 

elementem tego głoszenia jest wezwanie do niesienie 

pokoju. Każdy uczestnik otrzymał różaniec lednicki, 

na którym na miejscu modliliśmy się o pokój na 

świecie i w Ukrainie. Powrót Lednicy na żywo, po 

dwóch latach spotkań zdalnych pokazał, jak bardzo 

potrzebne i owocne są te spotkania dla młodych, ale 

także dla duszpasterzy. 

 

LEDNICA 2022 

W niedzielę 24 kwietnia, po Mszy św. o godz. 20.00, w 
Parku im. św. Wincentego a Paulo odbyła się, zorganizo-
wana przez studentów DA „Na Miasteczku”, droga światła. 
Studenci czytali rozważania ks. biskupa Grzegorza Rysia, 
nad całością czuwał ks. Andrzej Telus CM, uczestniczyli 
także księża Piotr Klimczak CM i Konrad Jaworecki CM, a 
wydarzenie opisał jeden z uczestników.   
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Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący 

dobrze dziećmi i własnymi domami (1 Tm 3, 12). 

DIAKONAT 

Ustanowieni przez Apostołów diakoni (Dz 6, 1-6), 

na których, podobnie jak na biskupów i prezbiterów, 

wkładano ręce, administrowali dobrami materialnymi, ale 

także nauczali i chrzcili, jak znani z Dziejów Apostol-

skich Szczepan czy Filip. Z czasem diakoni nie tylko 

zawiadywali sprawami charytatywnymi, lecz także pod-

czas liturgii czytali Ewangelię, rozdawali Komunię, bło-

gosławili małżeństwa, udzielali chrztu. Diakonat był hie-

rarchicznie niższym stopniem niż prezbiterat, ze skrom-

niejszymi uprawnieniami liturgicznymi, ale gdy diakon 

był współpracownikiem nie terenowego prezbitera, a 

biskupa, administrując diecezjalnymi finansami i kierując 

dobroczynnością, miał zwykle większy niż prezbiterzy 

wpływ na sprawy lokalnego Kościoła (wyrazi się to z 

czasem tytułem archidiakona). W IV–V wieku często 

zostawał następcą rządcy diecezji. Święcono go wtedy od 

razu na biskupa, co oburzało niejednego wierzącego. 

Współcześnie diakon może sprawować wiele funk-

cji sakramentalnych i liturgicznych. Głosi wiernym Sło-

wo Boże, ma również prawo do nauczania i napominania 

wiernych. Ponadto diakon może udzielać chrztu, prze-

chowywać i rozdawać Komunię św., asystować i błogo-

sławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także 

przewodniczyć nabożeństwom, obrzędom żałobnym i 

pogrzebowym oraz dokonywać poświęceń tzw. sakra-

mentaliów. W odróżnieniu od prezbitera, nie może jed-

nak odprawiać Mszy Świętej, słuchać spowiedzi i udzie-

lać namaszczenia chorych. 

CO TO JEST DIAKONAT STAŁY? 

Tradycja diakonatu stałego jako posługi o charak-

terze sakramentalnym mężczyzn żonatych lub zobowią-

zujących się do życia w celibacie, w odróżnieniu od dia-

konów, którzy przyjmują te święcenia na drodze do ka-

płaństwa, sięga czasów apostolskich. W Liście do Fili-

pian (Flp 1,1) Paweł Apostoł wymienia diakona obok 

biskupa. Diakon pełnił funkcje liturgiczne, nauczyciel-

skie i charytatywne w Kościele i w związku z tym mu-

siał posiadać określone kwalifikacje moralne, które św. 

Paweł wymienia w Pierwszym Liście do Tymoteusza 

(1 Tym 3, 1-13). 

Również pisma Ojców Kościoła potwierdzają od 

początku hierarchiczną strukturę Kościoła, łącznie z 

urzędem diakonatu. Dla św. Ireneusza z Antiochii Ko-

ściół bez biskupów, prezbiterów (kapłanów) i diako-

nów był nie do pomyślenia. W pismach swych podkre-

ślał on, że służba ta jest niczym innym jak „służbą Je-

zusa Chrystusa, który od początku wszystkich czasów 

był u Ojca i objawi się na końcu czasów”. Stąd – jego 

zdaniem – „diakoni nie są powołani do służby przy 

stole, lecz są sługami Kościoła Bożego”. 

Do V wieku w Kościele zachodnim diakonat był 

instytucją kwitnącą, a jego rolę i pozycję potwierdzały 

liczne sobory oraz praktyka kościelna. W następnych 

wiekach, z różnych powodów diakonat zanikł, stając 

się jedynie stopniem przejściowym do kapłaństwa. W 

XVI wieku Sobór Trydencki dążył do wskrzeszenia 

tego urzędu, lecz nie powziął żadnych konkretnych 

uchwał w tej sprawie. 

Urząd i święcenia diakonatu zachował Kościół 

prawosławny i związane z Rzymem Kościoły wschod-

nie, w których diakoni pełnią nadal funkcje liturgiczne i 

charytatywne.  

SOBÓR PRZYWRACA STAŁY URZĄD 

Zakończony w 1965 r. Sobór Watykański II zade-

cydował, że należy przywrócić diakonat „jako właściwy i 

trwały stopień hierarchiczny” oraz że można go udzielać 

„mężom dojrzałym, również żyjącym w stanie małżeń-

skim, a także zdatnym do tego młodzieńcom, dla których 

jednak obowiązek celibatu winien pozostać w mocy” 

(Konstytucja dogmatyczna o Kościele z 1964 roku, nr 29). 

Wskazania Soboru wypełnił Paweł VI. W latach 

1967–1972 wydał dokumenty regulujące normy ogólne 

przywrócenia diakonatu stałego, rytuał święcenia prezbi-

terów i diakonów oraz dokładne warunki dopuszczenia i 

wyświęcania kandydatów na diakonów. Istotne elementy 

regulacji prawnych, dotyczących diakonatu stałego, za-

wartych w powyższych dokumentach weszły do ogłoszo-

nego w 1983 roku przez Jana Pawła II nowego Kodeksu 

Prawa Kanonicznego. O diakonacie stałym mówi również 

ogłoszony w 1992 roku nowy Katechizm Kościoła Kato-

lickiego w artykule dotyczącym sakramentu święceń 

(punkty 1569-1571). 

Ponieważ pojawiły się problemy związane z prakty-

ką powoływania diakonów stałych – w 1998 roku Kongre-

gacje: ds. Duchowieństwa i Wychowania Katolickiego 

wydały wspólnie dokumenty dotyczące formacji diakonów 

stałych. Przypomnijmy też, że każdy diakon, także diakon 

stały jest osobą duchowną, co przeczy pojawiającym się w 

ostatnich latach dziwnym informacjom o tzw. „diakonach 

świeckich” w Kościele katolickim. 

W sobotę 28 maja ks. Bogdan Markowski CM 
uczestniczył w uroczystości święceń diakonatu w 
katedrze łódzkiej. Uroczystości o tyle niecodziennej, że 
ks. abp Grzegorz Ryś udzielił święceń diakonatu jedne-
mu kandydatowi na drodze do kapłaństwa i 16 kandyda-
tom na diakonów stałych (którzy ukończyli trzyletnie, 
specjalne przygotowanie). Nowym diakonem stałym dla 
archidiecezji łódzkiej (skierowanym do posługi w parafii 
św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach) został diakon 
dr Paweł Jan Chmura, pochodzący z naszej krakow-
skiej parafii, dobrze znany wielu młodszym parafianom 
(współorganizował wyjazdy wakacyjne służby liturgicz-
nej), od wielu lat mieszkający w Pabianicach, mąż i oj-
ciec trójki dzieci, od 32 lat katecheta w tamtejszych 
szkołach średnich. 

 

DIAKONAT STAŁY 



  Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 7-8 (243-244) 2022 r. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

być porównywane z dzisiejszym diakonatem w Kościele 

i jego charakterem sakramentalnym.  

DIAKONAT STAŁY W ŚWIECIE I W POLSCE 

Jak podaje najnowszy rocznik statystyczny Ko-

ścioła (Annuarium Statisticum Ecclesiae) – dane dotyczą 

roku 2020 – odnotowano wzrost liczby diakonów sta-

łych w skali świata. W 2019 roku było ich 48 238, a w 

następnym 2020 roku ta liczba wzrosła do 48 635, czyli 

o 397 osób, co oznacza blisko 1% wzrost. Jednocześnie 

należy zaznaczyć, że liczba diakonów stałych w Europie 

w tym samym okresie spadła z 15 267 do 15 170.  

Jeszcze do niedawna biskupi polscy byli zdania, 

że nie ma potrzeby wprowadzania diakonatu stałego ze 

względu na dużą liczbę powołań kapłańskich i czyn-

nych w duszpasterstwie księży. Zwolennicy wprowa-

dzenia tej posługi zwracali jednak uwagę, że diakoni są 

potrzebni Kościołowi właśnie jako świadectwo, a także 

jako jeden z czynników aktywizacji i wzrostu roli 

świeckich katolików. 

II Polski Synod Plenarny, wychodząc naprzeciw 

tym postulatom, w dokumencie o liturgii zapowiedział 

przywrócenie święceń diakonatu także ludziom żyją-

cym w związkach małżeńskich. Decyzję o wprowa-

dzeniu w Polsce diakonatu stałego podjął Episkopat 

Polski na początku 2004 roku. Pierwsze święcenia 

odbyły się w czerwcu 2008 roku w diecezji toruń-

skiej. Aktualnie (czerwiec 2022) diakoni „stali” po-

sługują w 15 z 41 polskich diecezji. Najwięcej diako-

nów stałych pracuje w archidiecezji katowickiej (17), 

łódzkiej (16) oraz w diecezji opolskiej i elbląskiej (po 

10). Do końca czerwca 2022 wyświęcono w Polsce 84 

stałych diakonów. 

diakon dr Paweł Jan Chmura 

(fragment szerszego opracowania) 

 

PROBLEMY Z DIAKONATEM 
NIEPRZEJŚCIOWYM 

Przywracając po ponad tysiącu lat diakonat stały, 

Ojcowie Soboru Watykańskiego II kierowali się trzema 

istotnymi względami. Pierwszy, podstawowy powód to 

„odkrycie” służebnego wymiaru Kościoła, który winien 

się stawać sakramentem Chrystusa-Sługi w świecie i dla 

świata, od którego sam nie stroni, ale jest w nim zanurzo-

ny i obecny, i w którym pełni swą posługę. Drugi wzgląd 

dotyczy sytuacji, w której, dzięki łasce święceń diakonatu, 

należało wzmocnić tych, którzy de facto taką posługę już 

wykonywali. I trzecia racja to umożliwienie duszpaster-

skiej posługi wiernym w regionach, w których występuje 

brak kapłanów. 

Mimo tych argumentów, zarówno w czasie Soboru, 

jak i dzisiaj diakonat stały wzbudza nadal gorące dyskusje. 

Dla jednych problemem jest to, czy brak powołań kapłań-

skich nie doprowadzi do zastąpienia prezbiterów diako-

nami stałymi, dla drugich – czy powstałe jeszcze przed 

Soborem ośrodki diakonackie nie zdobędą zbyt mocnej 

pozycji, co w przyszłości mogłoby prowadzić do rozłamu, 

dla jeszcze innych: czy wraz ze stałym diakonatem męż-

czyzn żonatych nie pojawi się znowu problem celibatu 

księży? 

Jeszcze inną sprawą stale obecną w dyskusjach, 

zwłaszcza w Europie Zachodniej, jest sprawa diakonatu 

stałego kobiet. Podczas prezentacji w marcu 1998 roku 

wspomnianych już dokumentów w sprawie życia i kształ-

cenia diakonów prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa 

kard. Dario Castrillón Hoyos powiedział, że Stolica Apo-

stolska nie planuje obecnie dopuszczania kobiet do diako-

natu. Podkreślił, że w tej chwili nie ma żadnych powodów, 

by Kościół zmieniał w tej sprawie swoją naukę i tradycję. 

Zdaniem hierarchy, pewne zadania, pełnione we wspólno-

tach wczesnochrześcijańskich przez diakonise, nie mogą 

Na zdjęciu:  

Podczas  
święceń  

diakonatu –  
diakon  

Paweł Chmura 
odbiera księgę  

Ewangelii  
z rąk ks. abpa 

Grzegorza Rysia 
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Bliskość, oddanie, integracja, relacja… 

Te słowa dokładnie opisują wszystko, czym jest 

PROJEKT A PAULO, działający przy naszej parafii. Nie 

sposób pominąć tutaj inicjatora i opiekuna PROJEKTU – 

ks. Piotra Klimczaka CM wraz z s. Beatą Woźniak SM, 

którzy są nieocenionym wsparciem i motywacją! Bez ich 

pomocy i determinacji nie byłoby niczego… 

Wolontariat zrzesza ludzi młodych, którzy chcą 

poświęcić siebie i swój czas na rzecz starszych, samot-

nych. Sprawiają, że zwykła szara codzienność odmienia 

się poprzez uśmiech, proste gesty i miłe słowo. Wolonta-

riusze są zaangażowani w wiele akcji i aktywności, po-

cząwszy od przyniesienia posiłku, spaceru, rozmowy, na 

remoncie i myciu okien skończywszy. Wolontariat, który 

buduje, remontuje, urządza? Tak, to możliwe! Przy po-

mocy kilku wykwalifikowanych wolontariuszy ekipa 

remontowa własnymi rękoma „postawiła” na nogi wiele 

mieszkań należących do osób w potrzebie. Nic w zamian 

nie oczekując – młodzi dostają od podopiecznych to, co 

w dzisiejszym świecie wydaje się zapomniane, czyli 

ludzką życzliwość i wdzięczność. To tylko namiastka 

tego, co dzieje się w PROJEKCIE… 

Podstawą jest obcowanie ze sobą, a co za tym idzie 

– z Bogiem. Wspólnota daje istny wachlarz możliwości 

rozwoju duchowego, czego przykładem jest rozważanie 

Słowa, czuwanie czy rekolekcje, będące formą zatrzyma-

nia w zabieganym życiu. A PAULO to jedna wielka ro-

dzina, wspierająca się, kochająca i dążąca do celu – nim 

bez wątpienia jest bezinteresowność. 

Sama mam ten zaszczyt być jej częścią i nie żałuję 

swojego wyboru. Mogę śmiało stwierdzić, że to był strzał 

w 10! Dzięki temu poznałam i poznaję wciąż fantastycz-

nych ludzi, którzy nieustannie uczą mnie czegoś nowego. 

Wśród nich mogę być sobą, co daje mi  poczucie wolno-

ści i swobody, dodaje pewności siebie. To jest bardzo 

budujące wiedzieć, że nikt mnie nie ocenia i nie podda-

je krytyce, a raczej ma do zaoferowania uwagę i nieu-

stanne pokłady serdeczności. A o to właśnie chodzi w 

pracy wolontariackiej! 

Mimo trudnych chwil i wielu kryzysów wiary, 

spowodowanych przez życiowe zakręty, dzięki właśnie 

TYM ludziom i tak wielkiemu przedsięwzięciu, jakim 

jest  PROJEKT A  PAULO, nie zwątpiłam w siebie, a 

co za tym idzie w drugiego człowieka. Dzięki tej 

wspólnocie wszystko staje się prostsze, a  bariery ro-

dzące się  w podświadomości znikają! 

Czym jest dla mnie pomaganie? To oddanie i go-

towość do wyciągnięcia ręki zarówno w błahych, jak i 

skomplikowanych sytuacjach, z którymi tak ciężko 

przychodzi zmagać się samemu.  

Empatia i wrażliwość – te słowa dokładnie opi-

sują każdego przynależącego do PROJEKTU. Śmiało 

sprawdza się  tutaj  stwierdzenie: „Nic co ludzkie nie 

jest mi obce”.  

Małym podsumowaniem, a zarazem świętem 

wszystkich budujących PROJEKT A PAULO było spo-

tkanie z okazji 5-lecia jego istnienia, które miało miejsce 

5 czerwca br. po południu w auli Instytutu Teologicz-

nego Księży Misjonarzy przy ulicy Stradomskiej 4 w 

Krakowie. Zebrani nowi, obecni i doświadczeni, „starsi” 

stażem wolontariusze wraz z podopiecznymi mogli 

przenieść się do początków projektu i powspominać 

minione chwile, a wszystko to spojone muzyką, liczny-

mi podziękowaniami i… dobrą zabawą. Również se-

niorki przedstawiły swoje historie związane z działalno-

ścią wolontariuszy, nieraz nad wyraz przejmujące i 

wzruszające. Jubileusz był więc czasem spędzonym w 

doborowym towarzystwie, bo wśród SWOICH! A tak, 

jak wiadomo, jest najlepiej… 

 Anna Kupiec 

   wolontariusz Projektu a Paulo  

 

W niedzielę 5 czerwca PROJEKT A PAULO 
świętował jubileusz 5-lecia działalności. W auli  
nad biblioteką Domu Centralnego Zgromadzenia Mi-
sji przy ul. Stradomskiej w godzinach 13.00—16.00 
spotkali się wolontariusze, podopieczni (w niewielkiej 
liczbie) i opiekunowie PROJEKTU A PAULO, pracu-
jący w PROJEKCIE aktualnie i w latach poprzednich. 
Nad wszystkim czuwał animator i szef przedsięwzię-
cia, służącego pomocą i wsparciem osobom samot-
nym – ks. Piotr Klimczak CM, byli obecni księża 
Andrzej Telus CM i Konrad Jaworecki CM oraz s. 
Beata Woźniak SM, przybył także ks. wizytator Paweł 
Holc CM, który krótko przemówił do uczestników 
spotkania. A dla naszego parafialnego pisma swoimi 
refleksjami podzieliła się nasza Parafianka – wolonta-
riuszka PROJEKTU. 

MAŁY JUBILEUSZ 
PROJEKTU A PAULO 

Na zdjęciu:  Jak wolontariusz z podopiecznym 
czyli na jubileuszu PROJEKTU A PAULO 
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Na pięknej, zimowej okładce czytamy: Nastawać 

w porę i nie w porę. Zawsze jest czas i pora na myślenie i 

działanie w ważnych sprawach religijnych, teologicznych 

i społeczno-politycznych. 

Książka to zbiór tekstów z różnych lat. Zaczyna się 

nieciekawie – bo czyż woda jest aż tak ważna? Interesu-

jące są Wieści ze świata wirtualnego czy bezpośrednie 

uwagi kierowane do ks. Bogdana w Korespondencji. Te 

treści pokazują, jak ludzie zwracają uwagę na sprawy dla 

nich ważne. 

Najciekawsze – moim zdaniem – są teksty za-

mieszczone w bloku Głos wołającego na puszczy, dziwne 

zapytanie: Czy znamy Jezusa?, i ciągle aktualny dylemat: 

Wiara czy uczynki?, i zawsze aktualny problem z posta-

nowieniami przy Pierwszej Komunii: czy są potrzebne i 

skuteczne? Ważny dla mnie osobiście jest tekst: Wspie-

rać dzieci w duchu św. Wincentego, zaś moje zdziwienie 

budzi zapytanie: Paweł Apostoł, zwolennik samobój-

stwa? Najbardziej cenny tekst: Miłosierdzie, sprawiedli-

wość i kara Boża. Nie można też było nie podjąć sprawy 

modnego dziś tzw. ekologizmu. Wreszcie Dylematy cza-

su pandemii – teksty dotyczące przeszłości, ale ciągle 

budzącej bolesne wspomnienia i skłaniającej do refleksji. 

Poza tym osobiście poczułem niedosyt zbyt krótkim tek-

stem Warto czytać.   

Dawniej może bardziej palący, dziś już raczej nie 

budzi takich emocji: Wielki spór o Komunię na rękę. Wie-

lu ludzi przeżywało to bardzo głęboko, a w trzymaniu się 

tradycyjnej formy mocno wspierało ich czasopismo Przy-

mierze z Maryją, wydawane przez Stowarzyszenie Kultury 

Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi*. 

Problem drażliwy – to zbieranie przed kościołem 

podpisów pod petycją przeciw pornografii: dla jednych 

sprawa bardzo ważna, dla innych osób zgorszenie, bo to 

„polityka w kościele”. Jak powinno być? A przecież 

papież Franciszek mówił, że… Kościół ma się wtrącać 

w politykę.  

W książce jest duża liczba zdjęć (22) i liczne bi-

bliografie. 

Reasumując: Nastawać w porę i nie w porę to 

książka bardzo bogata w treść. Autor ma swoisty styl 

pisania: nie tylko opisuje suche fakty czy wydarzenia, ale 

je dogłębnie drąży, aby dociec – na ile to możliwe – do 

prawdy. To jest homiletyka i publicystyka wysokich lo-

tów. Nadto wielką wartość książki stanowi piękny język, 

jasny, klarowny. To bardzo dobra polszczyzna, co warto 

podkreślić, gdyż w dobie mediów społecznościowych 

spotyka się taką coraz rzadziej.  

Nieczęsto spotyka się podejmowanie tak bogatej 

tematyki przez księży. Z czego to wynika? Być może 

wierni szukają książek religijnych łatwiejszych w odbio-

rze czy też po prostu opowieści o świętych lub o cudach, 

które wydarzyły się w przeszłości.  

Ks. Bogdanowi należą się gratulacje za dzieło, 

które stworzył. Książkę trzeba i warto przeczytać. 

Można ją jeszcze nabyć w zakrystii naszego kościoła.    

Adam Markowski    

* od strony formalno-prawnej Stowarzyszenie Kultury Chrze-
ścijańskiej im. Księdza Piotra Skargi nie jest stowarzysze-
niem katolickim (przyp. red.).  

 

 

Rozpoczęty z początkiem marca tego roku re-

mont naszych organów przedłuży się przynajmniej 

do końca tego roku. Niektóre elementy pamiętają 

jeszcze pierwszy instrument, jaki powstał w naszym 

kościele około roku 1895. Prace modernizacyjne prze-

prowadzone w latach 1971—1972 nie były generalnym 

remontem organów. Aktualne prace remontowe od-

krywają nowe elementy do wymiany i nowe obszary do 

renowacji (które wcześniej trudno było przewidzieć i 

zaplanować). Ale nasz organista, p. Marcin Miotelka, 

odpowiedzialny za całość prac – zapewnia, że na ob-

chody 100-lecia parafii nasze organy zabrzmią z pełnią 

mocy i walorów dźwiękowych.   

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą ofiarę na 

remont organów. Dziękujemy szczególnie za złożony 

ostatnio dar ołtarza dzieci pierwszokomunijnych, 

dzieci na rocznicę Pierwszej Komunii i młodzieży 

przystępującej do bierzmowania: w sumie rodziny 

przekazały około 9.000 złotych, które w całości będą 

przeznaczone na pokrycie kosztów remontu organów. 

Jednocześnie bardzo liczymy na dalsze wytrwałe, bie-

żące wspieranie tego dzieła przez naszych Parafian i 

Gości.  

ks. proboszcz Paweł Dobroszek CM     

 

TRZECIA KSIĄŻKA KS. BOGDANA 

TRWA REMONT ORGANÓW 
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LIPIEC 
1 (piątek): Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w dni powsze-

dnie: nie będzie Mszy Świętych o godz. 6.00, 9.00 i 20.00. 

Pierwszy piątek miesiąca: nie będzie odwiedzin kapłanów 

w domach chorych ani dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30. 

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

ciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokalanym 

Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo wynagradzające. 

3 (niedziela): 14. niedziela zwykła. 

Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w niedziele:  

nie będzie Mszy św. o godz. 15.00. 

4 (poniedziałek): Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej 

w Krakowie (katedry na Wawelu).  

6 (środa):  Uroczystości pierwszej środy miesiąca o g. 18.00: nabożeń-

stwo różańcowe i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes. 

10 (niedziela): 15. niedziela zwykła. 

16 (sobota): Wspomnienie NMP z Góry Karmel (zob. s. 1). 

17 (niedziela): 16. niedziela zwykła. 

22 (piątek):  Święto św. Marii Magdaleny. 

23 (sobota): Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy. 

24 (niedziela): 17. niedziela zwykła. 

25 (poniedziałek):  Święto św. Jakuba, apostoła. 

Kierowcy czczą swojego Patrona, św. Krzysztofa:  

poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 18.30. 

Dzień imienin ks. Krzysztofa Dury. 

31 (niedziela): 18. niedziela zwykła. 

SIERPIEŃ 
3 (środa):  Uroczystości pierwszej środy miesiąca o g. 18.00. 

5 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca (tak jak w lipcu). 

6 (sobota):   Święto Przemienienia Pańskiego.  

  Pierwsza sobota miesiąca (tak jak w lipcu). 
7 (niedziela): 19. niedziela zwykła. 

13 (sobota): Święto Najśw. Maryi Panny Kalwaryjskiej.   

14 (niedziela): 20. niedziela zwykła. 

15 (poniedziałek): Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.  

 Msze św. według wakacyjnego porządku niedzielnego; po 

każdej Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
17 (środa):   Święto św. Jacka, patrona archidiecezji krakowskiej. 

21 (niedziela): 21. niedziela zwykła. 

24 (środa):   Święto św. Bartłomieja, apostoła. 

26 (piątek):  Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej:  

Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.30. 

Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

28 (niedziela): 22. niedziela zwykła. 
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NR KONTA PARAFII: 

Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 

 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 

16.30, 18.30, 20.00 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

7.00, 8.00, 18.30 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w g. 7.00÷8.00; 18.00÷19.00  

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 

SAKRAMENT CHORYCH 

jest udzielany chorym  

w niebezpieczeństwie śmierci  

na każde wezwanie 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do 

piątku w godz. 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński 

tylko w lipcu: we wtorki,  

od godz. 18.30 

Katolicka Poradnia Rodzinna 

czynna tylko w lipcu:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 

w czasie wakacji nie będzie czynny 

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 

 

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

