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1.	 Zachęcamy	 do	 Adoracji	 Pana	 Jezusa	 w	 naszej	
świątyni.	 Codziennie	 od	 8.30	 do	 18.00.	 Nie	 zo-
stawmy	Jezusa	samego.	

2.	 Zachęcamy	do	udziału	w	nabożeństwach	Wielkie-
go	Postu.	Drogi	krzyżowe	w	każdy	piątek	o	godz.	
8.30;	18.30	i	dla	dzieci	o	16.30.	Gorzkie	Żale	z	kaza-
niem	pasyjnym	w	niedziele	o	godz.	17.15.	Składka	
zbierana	w	 czasie	 Gorzkich	 Żali	 będzie	 przezna-
czona	na	kwiaty	do	Bożego	Grobu.	

3.	 Dnia	 7	marca	wycieczka	 parafialna	 na	 Słowację	
w	celu	zwiedzenia	lodowej	katedry.	

4.	 15	marca	–	modlimy	się	o	beatyfikację	Sługi	Bo-
żego	 Jana	 Tyranowskiego.	 Zachęcamy	 wszyst-
kich	parafian	do	modlitwy	przez	wstawiennictwo	
czcigodnego	Sługi	Jana	Tyranowskiego.	Prosimy	
o	informacje	o	wydarzeniach	które	potwierdzają	
przekonanie	o	interwencji	Jana	Tyranowskiego.		

5.	 Rekolekcje	wielkopostne	w	tym	roku	wygłosi	do	
nas	ks.	Krzysztof	Porosło,	kapłan	diecezji	krakow-
skiej.	Więcej	o	rekolekcjoniście	w	tym	numerze.	
Odbędą	się	one	w	dniach	15	–	18	marca.	W	czasie	
rekolekcji	 odbędzie	 się	Droga	Krzyżowa	ulicami	
naszej	 parafii.	 Program	 rekolekcji	 także	 w	 tym	
numerze.	

6.	 Kapłani	 z	naszej	wspólnoty	parafialnej	w	 czasie	
Wielkiego	 Postu	 będą	 głosić	 rekolekcje	 w	 róż-
nych	częściach	Polski.	Prosimy	o	modlitwę	w	na-
szej	intencji.	

7.	 15	 marca,	 jak	 co	 miesiąc,	 mężczyźni	 z	 „Bractwa	
Jana	 Tyranowskiego”	 zapraszają	 wszystkich	
(a	 zwłaszcza	 mężczyzn)	 do	 wspólnego	 odmó-
wienia	 Różańca,	 przy	 trumnie	 patrona	 Wspól-
noty,	o	dary	Ducha	Świętego	dla	mężczyzn	 i	 ich	
bliskich.

8.	 26	marca,	jak	w	każdy	czwarty	czwartek	miesiąca	
„Bractwo	Jana	Tyranowskiego”	zaprasza	na	wie-
czorną	Mszę	św.	o	godz.	18.30	a	po	niej	konferen-
cję	dla	mężczyzn.
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SŁOWO DLA ŻYCIA
Z	Ewangelii	według	św.	Łukasza	(Łk	4,	1-11)Z	Ewangelii	według	św.	Łukasza	(Łk	4,	1-11)

„Wtedy	Duch	wyprowadził	Jezusa	na	pustynię,	aby	był	kuszony	przez	dia-
bła.	A	gdy	przepościł	czterdzieści	dni	i	czterdzieści	nocy,	odczuł	w	końcu	
głód.	Wtedy	przystąpił	kusiciel	 i	 rzekł	do	Niego:	 Jeśli	 jesteś	Synem	Bo-
żym,	powiedz,	żeby	te	kamienie	stały	się	chlebem.	Lecz	On	mu	odparł:	Na-
pisane	jest:	Nie	samym	chlebem	żyje	człowiek,	lecz	każdym	słowem,	które	
pochodzi	z	ust	Bożych.	Wtedy	wziął	Go	diabeł	do	Miasta	Świętego,	posta-
wił	na	narożniku	świątyni	i	rzekł	Mu:	Jeśli	jesteś	Synem	Bożym,	rzuć	się	
w	dół,	jest	przecież	napisane:	Aniołom	swoim	rozkaże	o	tobie,	a	na	rękach	
nosić	cię	będą,	byś	przypadkiem	nie	uraził	swej	nogi	o	kamień.	Odrzekł	
mu	Jezus:	Ale	jest	napisane	także:	Nie	będziesz	wystawiał	na	próbę	Pana,	
Boga	swego.	Jeszcze	raz	wziął	Go	diabeł	na	bardzo	wysoką	górę,	pokazał	
Mu	wszystkie	królestwa	świata	oraz	ich	przepych	i	rzekł	do	Niego:	Dam	Ci	
to	wszystko,	jeśli	upadniesz	i	oddasz	mi	pokłon.	Na	to	odrzekł	mu	Jezus:	
Idź	precz,	szatanie!	 Jest	bowiem	napisane:	Panu,	Bogu	swemu,	będziesz	
oddawał	pokłon	i	Jemu	samemu	służyć	będziesz.	Wtedy	opuścił	Go	dia-
beł,	a	oto	aniołowie	przystąpili	i	usługiwali	Mu.”

SŁOWO DLA ŻYCIA

Jezus,	zaraz	po	chrzcie	w	Jordanie,	gdy	został	namasz-
czony	 do	 swojej	 misji,	 wyrusza	 na	 front	 duchowej	
walki.	Wchodzi	w	 doświadczenie	 pokusy,	 solidarny	
ze	wszystkimi	 kuszonymi,	 czyli	 z	 każdym	 z	nas.	 Ile-
kroć	jestem	kuszony,	mogę	być	pewny,	że	obok	mnie	
jest	 Chrystus,	 który	 trzyma	 mnie	 za	 rękę,	 wspiera	
moją	słabą	wolę.	Pokusa	nie	namawia	wprost	do	zła.	
Zaprasza	 do	 ulepszania	 świata,	 którego	warunkiem	
powinno	być	pozbycie	się	Boga	i	jego	spraw.	Diabeł	
tworzy	 iluzję	 szczęścia,	 postępu,	 dobrobytu,	 raju	 na	
ziemi.	 „Sami	 dacie	 sobie	 radę,	 po	 co	wam	Bóg,	 bez	
Niego	życie	 jest	prostsze,	szczęśliwsze”.	Ten	syk	sły-
chać	od	czasu	raju	aż	do	dziś.	Nie	dziwmy	się,	że	by-
wamy	kuszeni.

Do jakiej „odważnej decyzji” Do jakiej „odważnej decyzji” 
namawia cię teraz Zły?namawia cię teraz Zły?

Pokusa	chleba.	Potrzeby	związane	z	ciałem,	z	zaspo-
kojeniem	jego	głodów	–	to	ważny	element	życia.	Ale	
„nie	samym	chlebem	żyje	człowiek”.	Zły	stara	się	o	to,	
by	wszystkie	siły	skupić	tylko	na	materialnej	stronie	
życia,	na	zapewnieniu	dobrobytu	sobie	lub	rodzinie.	
Pokusa	 jest	 subtelna,	bo	przecież	bez	 chleba	nie	da	
się	żyć,	trzeba	spłacać	kredyty,	opłacać	rachunki	itd.	

Nie	da	się	uciec	od	materii.	Nie	o	to	wcale	chodzi,	by	
od	niej	uciekać,	ale	by	nie	dać	się	zredukować	do	kon-
sumenta	czy	wyrobnika.	Niedziela	jako	dzień	wolny	
od	pracy	 i	dzień	dla	Boga	 –	przypomina	nam	o	nie-
zbędnym	dla	życia	oddechu.	Bez	chleba	umiera	ciało,	
ale	bez	Boga	umiera	dusza.	

Czym karmię duszę?Czym karmię duszę?

Pokusa	władzy.	To	 trochę	śmieszne,	bo	szatan	obie-
cuje	coś,	czego	dać	nie	może.	Pragnienie	panowania	
musi	 być	wielkie,	 skoro	historia	 ludzkości	 to	 ciągła	
walka	o	władzę	i	wpływy.	Zły	obiecuje	pomoc,	ale	za	
cenę	oddania	mu	pokłonu.	Odpowiedź	Jezusa:	„Panu,	
Bogu	 swemu,	 będziesz	 oddawał	 pokłon	 i	 Jemu	 sa-
memu	 służyć	 będziesz”.	 Alternatywa	 jest	 taka:	 albo	
kłaniam	się	diabłu,	albo	Bogu.	Tylko	wtedy,	gdy	czło-
wiek	 jest	 poddany	Bogu,	może	 sprawować	 ziemską	
władzę	w	duchu	służby,	a	nie	morderczej	rywalizacji.	

Jaka	jest	moja	władza?	 Jaka	jest	moja	władza?	 
W	rodzinie,	w	życiu	zawodowym,	społecznym?	 W	rodzinie,	w	życiu	zawodowym,	społecznym?	 

Czy	jest	poddana	władzy	Boga?Czy	jest	poddana	władzy	Boga?

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n
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	Droga	Krzyżowa	Droga	Krzyżowa

WIERSZ

Boska	dobroci,	uderz	w	serce	moje 
Łaską	skuteczną,	by	obfite	zdroje 
Łez	wytrysnęły	nad	Panem	cierpiącym, 
Krzyż	dźwigającym.

I.				Pan	Jezus	na	śmierć	skazany.I.				Pan	Jezus	na	śmierć	skazany. 
Straszny	wyrok	ogłoszony, 
Aby	człowiek	był	zbawiony. 
Choć	Piłat	ręce	umywa, 
Na	każdego	wina	spływa.

II.				Pan	Jezus	bierze	krzyz	na	swe	ramiona.II.				Pan	Jezus	bierze	krzyz	na	swe	ramiona. 
Najpierw	biczem	katowany, 
Ostrym	cierniem	ukoronowany, 
Każdy	śmieje	się,	ubliża 
Bierze	Jezus	drzewo	krzyża

III.				Pan	Jezus	pierwszy	raz	upada.III.				Pan	Jezus	pierwszy	raz	upada. 
Ciężar	krzyża	przeolbrzymi, 
Obarczony	grzechami	naszymi. 
Upadek	ten,	to	nie	Jezusa	przecież. 
Upadek	ten,	to	nasz	na	tym	świecie.

IV.				Pan	Jezus	spotyka	się	z	Matką.IV.				Pan	Jezus	spotyka	się	z	Matką. 
Choć	dużo	bólu,	chwila	radości 
Matka	i	syn	w	takiej	okoliczności. 
A,	lud	krzyczy	i	skazuje, 
Za	chwil	parę	ukrzyżuje.

V.				Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	nieść	krzyż	 V.				Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	nieść	krzyż	 
				Panu	Jezusowi.				Panu	Jezusowi. 

Cyrenejczyk	na	drodze	przymuszony 
Choć	na	chwile	tym	ciężarem	obarczony. 
Przeto	każdy	z	nas,	niech	sprawę	sobie	zdaje	 
ile	przez	ciężar	grzechu,	boleści,	Jezusowi	daje.

VI.				Św.	Weronika	ociera	twarz	Panu	Jezusowi.VI.				Św.	Weronika	ociera	twarz	Panu	Jezusowi. 
Co	za	ulga	w	tym	cierpieniu, 
Weroniki	gest,	również	w	naszym	imieniu. 
Niechaj	znak	ten,	na	chuście	odbity. 
Będzie	odtąd	w	naszych	sercach	wyryty.

VII.				Pan	Jezus	drugi	raz	upada.VII.				Pan	Jezus	drugi	raz	upada. 
Coraz	bardziej	krzyż	ten	ciąży, 
Wielu	wkoło	niego	krąży. 
Znów	się	leją	najdroższej	Krwi	strugi, 
Upada	Jezus	poraz	drugi.

VIII.				Pan	Jezus	pociesza	płaczące	niewiasty.VIII.				Pan	Jezus	pociesza	płaczące	niewiasty. 
Choć	niektórzy	płaczą	rzewnie. 
Że	Pan	Jezus	tak	niewinnie 
Na	śmierć,	przez	ukrzyżowanie	skazany. 
To	wciąż,	za	mało	wiary	i	miłości	mamy.

IX.				Pan	Jezus	trzeci	raz	upada.IX.				Pan	Jezus	trzeci	raz	upada. 
To	przerasta	Jego	siły, 
Znów	upada	Jezus	miły, 
Więc	podejdźmy	krzyż	dźwigajmy 
Odtąd	złu	już	się	nie	dajmy.

X.				Pan	Jezus	z	szat	obnażony.X.				Pan	Jezus	z	szat	obnażony. 
Już	wszystko	zabrali,	z	szat	obnażyli 
Octem	z	mirrą	i	żółcią	Ciebie	napoili, 
Choć	żaden	z	katów	nie	ma	litości, 
Cierpisz	za	nas	z	miłości.

XI.				Pan	Jezus	okrutnie	do	krzyża	przybity.XI.				Pan	Jezus	okrutnie	do	krzyża	przybity. 
Do	drzewa	krzyża	Pana	przybijają 
Ci	wszyscy	którzy,	litości	nie	znają. 
A	Jego	ciało	jakby	jedna	rana 
Żałuj	za	grzechy	proś	i	swego	pana.

XII.				Pan	Jezus	umiera	na	krzyżu.XII.				Pan	Jezus	umiera	na	krzyżu. 
To	co	się	stało,	stać	się	musiało, 
Aby	co	w	pismach	się	wypełniało. 
Kona,	oddając	ducha	w	Ojca	ręce 
W	okrutnej	męce.

XIII.				Pan	Jezus	z	krzyża	zdjęty.XIII.				Pan	Jezus	z	krzyża	zdjęty. 
Dokonał	żywota	Pan	na	drzewie	krzyża, 
Przez	to	nam	wszystkim	niebo	przybliża. 
Ma	łonie	Matki	swojej	jest	złożony 
Odtąd	niech	będzie	na	wieki	chwalony.

XIV.				Pan	Jezus	do	grobu	złożony.XIV.				Pan	Jezus	do	grobu	złożony. 
Ciało	Jezusa	do	grobu	składają, 
Żydzi	ze	strachu	straże	ustawiają. 
Czas	się	nam	obudzić,	pogrzebać	winy	swoje. 
By	z	Krwi	Przenajświętszej,	czerpać	życia	zdroje.

Płacz	i	ty	duszo,	wszak	ta	śmierć	dla	ciebie 
Żebyś	na	wieki	żyła	z	Bogiem	w	niebie. 
Żałuj	za	grzechy,	proś	o	zmiłowanie 
Odpuść	mi	Panie.

Bernard Pieróg
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REKOLEKCJE 
2020
Kolejny	rok	mamy	szczęście	do	wyjątkowych	kapła-Kolejny	rok	mamy	szczęście	do	wyjątkowych	kapła-
nów,	 którzy	 będą	 głosić	 nam	 rekolekcje	 wielkopo-nów,	 którzy	 będą	 głosić	 nam	 rekolekcje	 wielkopo-
stne.	 Tym	 razem	będzie	 to	 ks.	 dr	Krzysztof	 Porosło.	stne.	 Tym	 razem	będzie	 to	 ks.	 dr	Krzysztof	 Porosło.	
Poznałem	 go	 w	 …Panamie.	 Tam	 głosił	 rekolekcje	Poznałem	 go	 w	 …Panamie.	 Tam	 głosił	 rekolekcje	
dla	młodzieży	 diecezji	 krakowskiej	w	 ramach	 Świa-dla	młodzieży	 diecezji	 krakowskiej	w	 ramach	 Świa-
towych	Dni	Młodzieży.	 	 Podbił	 ich	 serca.	 Kiedy	 go	towych	Dni	Młodzieży.	 	 Podbił	 ich	 serca.	 Kiedy	 go	
słuchałem,	 powiedziałem	 sobie,	 że	muszę	 go	 zapro-słuchałem,	 powiedziałem	 sobie,	 że	muszę	 go	 zapro-
sić	do	naszej	parafii	…no	i	jest.	Oto	sylwetka	naszego	sić	do	naszej	parafii	…no	i	jest.	Oto	sylwetka	naszego	
rekolekcjonisty.rekolekcjonisty.

Ks.	Zygmunt	Kostka	SDB

Jako	motto	mojego	życia	kapłańskiego	wybrałem	
fragment:

To mówi Amen: Znam twoje czyny. Obyś był 
zimny albo gorący

Ap	3,	14-15

Jestem	księdzem	archidiecezji	krakowskiej	 (świę-
cenia	przyjąłem	w	2013	r.)	i	posługiwałem	przez	dwa	
lata	 jako	wikariusz	parafii	 św.	 Józefa	na	os.	Kalino-
wym	w	Krakowie	–	Nowej	Hucie.	W	2015	r.	rozpoczą-
łem	studia	doktoranckie	z	teologii	dogmatycznej	na	
Uniwersytecie	 Nawarry	 w	 Pampelunie	 (Hiszpania),	
które	ukończyłem	w	2019	r.	obroną	doktoratu.	

Od	 2019	 r.	 wykładam	 teologię	 dogmatyczną	 na	
Uniwersytecie	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Krakowie	 oraz	 po-
sługuję	jako	duszpasterz	akademicki	PATMOSu	przy	
tymże	uniwersytecie.	Jestem	pomysłodawcą	i	współ-
organizatorem	 rekolekcji	 liturgicznych	 „Mysterium	
fascinans”,	 które	 odbywają	 się	 od	 2008	 r.	 Publiko-
wałem	m.in.	w	"Gościu	niedzielnym",	Tygodniku	Ka-
tolickim	„Niedziela”,	w	miesięcznikach	„List”,	„Biblia	
krok	 po	 kroku”,	 „Msza	 Święta”	 oraz	 „Żywe	 Słowo”.	
Jestem	autorem	lub	redaktorem	15	książek	poświęco-
nych	przede	wszystkim	zagadnieniom	liturgicznym.

Moją	największą	pasją	 jest	 teologia	 liturgii,	 któ-
rej	 popularyzowanie	 stało	 się	 również	moim	 powo-
łaniem	w	powołaniu.	Dlatego	też	 ta	strona	 interne-
towa	 nosi	 nazwę	 baptysterium.pl.	 Nazwa	 ta	 łączy	
moje	 dwie	 pasje:	 głoszenie	 słowa	Bożego	 i	 liturgię.	
Baptysterium	to	miejsce	w	starożytnych	bazylikach,	
gdzie	 znajdował	 się	 basen	 chrzcielny,	 w	 którym	
chrzczono	 dorosłe	 osoby.	 W	 starożytności	 osoby	

ochrzczone	 były	nazywane	pisciculi,	 czyli	mała	 ryb-
ka.	Basen	chrzcielny	–	właśnie	baptysterium	–	nosił	
także	nazwę	piscina	–	od	piscis,	 czyli	 ryba.	Symboli-
ka	ryby	i	baptysterium	mówi	jednak	nade	wszystko	
o	konieczności	rozwijania	łaski	chrztu	w	całym	życiu	
chrześcijańskim.

Głoszone	przeze	mnie	słowo	(homilie	i	katechezy	
liturgiczne)	ma	na	celu	przede	wszystkim	rozwijanie	
i	coraz	głębsze	urzeczywistnianie	łaski	chrztu.	Przez	
swoją	posługę	pragnę	pomóc	w	„zanurzeniu”	się	w	ta-
jemnicy	własnego	chrztu	 i	 rozpoczęciu	świadomego	
życia	nim.	Wszakże	–	 jak	mówił	katechumenom	św.	
Ambroży	–	staliśmy	się	rybami	i	trzeba,	abyśmy	pły-
wali	w	wodach	własnego	chrztu.

BIOGRAMBIOGRAM

	1988.07.28	 	–	ur.	w	Szczucinie	 (od	1988	zamieszkały	
w	Nowym	Targu),

2007-2013	–	 Studia	 magisterskie	 z	 teologii	 na	 Uni-
wersytecie	 Papieskim	 Jana	 Pawła	 II	
w	Krakowie,

	2012.05.08	 –	święcenia	diakonatu,	Kraków-Wawel,
	 2012/2013	 –	posługa	diakona	w	parafii	śś.	App.	Szy-

mona	i	Judy	Tadeusza	w	Skawinie,
	2013.05.25	 –	święcenia	prezbiteratu,	Kraków-Wawel,
2013.09-2015.07	 -	wikariusz	w	parafii	św.	Józefa	Ob-

lubieńca	w	Krakowie	na	os.	Kalinowym	
(Nowa	Huta),

	 2015.07	 –	 Studia	 doktoranckie	 z	 teologii	 dog-
matycznej	 na	 Uniwersytecie	 Navarra	
w	Pampelunie	(Hiszpania),

	 2017	 –	licencjat	teologiczny	z	dogmatyki,	
	 2019	 –	 doktorat	 z	 teologii	 dogmatycznej.	 Ty-

tuł	 pracy:	 „Pneumatología del Missale 
Hispano-Mozarabicum"(Pneumatologia 
Mszału hiszpańsko-mozarabskiego),

	 2019	 –	wykładowca	teologii	dogmatycznej	na	
Uniwersytecie	Papieskim	Jana	Pawła	II	
w	Krakowie	oraz	Duszpasterz	akademic-
ki	duszpasterstwa	PATMOS,

Zapraszam	gorąco	na	tegoroczne	rekolekcjeZapraszam	gorąco	na	tegoroczne	rekolekcje
15	–	18	marca.15	–	18	marca.

n

	REKOLEKCJE	PARAFIALNE	2020	 	REKOLEKCJE	PARAFIALNE	2020	 
O	EUCHARYSTIIO	EUCHARYSTII

abyś łaskawie przyjął i pobłogosławił

KS . 	KRZYSZTOF 	POROSŁOKS . 	KRZYSZTOF 	POROSŁO

Niedziela	–	15	marcaNiedziela	–	15	marca

7.00;	8.30;	10.00;	11.30;	13.00;	18.007.00;	8.30;	10.00;	11.30;	13.00;	18.00	Msze	święte	z	nauką	ogólną,	Msze	święte	z	nauką	ogólną,
17.1517.15	 –	Gorzkie	Żale	z	kazaniem	pasyjnym,	 –	Gorzkie	Żale	z	kazaniem	pasyjnym,

Poniedziałek	–	16	marca	Poniedziałek	–	16	marca	

7.007.00	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,
8.008.00	 –	Msza	św.	z	nauką	ogólną,	 –	Msza	św.	z	nauką	ogólną,
9.309.30	 –	Nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej	–	SPdP	oraz	Zespoły	Szkoły	Podstawowej	 	 –	Nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej	–	SPdP	oraz	Zespoły	Szkoły	Podstawowej	 

z	Ośrodka	dla	niewidomych,z	Ośrodka	dla	niewidomych,
11.0011.00	 –	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SPdP,	 –	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SPdP,
12.0012.00	–	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SP	(klasy	1-3)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,	 –	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SP	(klasy	1-3)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,
12.3012.30	 –	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SP	(klasy	4-8)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,	 –	Nauka	i	spowiedź	dla	uczniów	SP	(klasy	4-8)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,
18.0018.00	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,
19.1519.15	 –	Droga	Krzyżowa	ulicami	parafii,	 –	Droga	Krzyżowa	ulicami	parafii,
6.45; 7.45 i 17.456.45; 7.45 i 17.45	–		–	Spowiedź święta Spowiedź święta 

Wtorek	–	17	marcaWtorek	–	17	marca

7.007.00	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,
8.008.00	 –	Msza	św.	z	nauką	ogólną,	 –	Msza	św.	z	nauką	ogólną,
9.009.00	 –	Nauka	dla	uczniów	SP	(klasy	1-3)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,	 –	Nauka	dla	uczniów	SP	(klasy	1-3)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,
9.309.30	 –	Nauka	dla	uczniów	SP	(klasy	4-8)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,	 –	Nauka	dla	uczniów	SP	(klasy	4-8)	z	Ośrodka	dla	niewidomych,
10.1510.15	 –	Nauka	dla	uczniów	SPdP,	 –	Nauka	dla	uczniów	SPdP,
11.1511.15	 –	Różaniec	Święty	–	SPdP	oraz	Zespoły	Szkoły	Podstawowej	z	Ośrodka	dla		 –	Różaniec	Święty	–	SPdP	oraz	Zespoły	Szkoły	Podstawowej	z	Ośrodka	dla	

niewidomych,niewidomych,
18.0018.00	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,
19.1519.15	 –	Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	z	indywidualnym	błogosławieństwem,	 –	Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	z	indywidualnym	błogosławieństwem,
6.45; 7.45; 17.456.45; 7.45; 17.45  –	–	Spowiedź świętaSpowiedź święta

Środa	–	18	marca	Środa	–	18	marca	

7.007.00	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,	 –	Msza	św.	recytowana	z	nauką	ogólną,
8.008.00	 –	Msza	św.	z	nauką	dla	młodzieży	Zespołu	Szkół	Łączności,	 –	Msza	św.	z	nauką	dla	młodzieży	Zespołu	Szkół	Łączności,
10.0010.00	–	Msza	św.	na	zakończenie	rekolekcji	dla	SPdP	oraz	Zespołu	Szkół		–	Msza	św.	na	zakończenie	rekolekcji	dla	SPdP	oraz	Zespołu	Szkół	

Podstawowych	z	Ośrodka	dla	niewidomych,Podstawowych	z	Ośrodka	dla	niewidomych,
18.0018.00	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,	–	Msza	św.	z	nauką	ogólną,
6.45; 7.45; 17.456.45; 7.45; 17.45  –	–	Spowiedź świętaSpowiedź święta

n
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Katecheza	2 Katecheza	2 
Pytanie:Pytanie:

Niepokalane	Poczęcie	Maryi	 –	o	 co	 chodzi?	Co	 roku	Niepokalane	Poczęcie	Maryi	 –	o	 co	 chodzi?	Co	 roku	
8	 grudnia	 obchodzimy	 w	 Kościele	 uroczystość	 Nie-8	 grudnia	 obchodzimy	 w	 Kościele	 uroczystość	 Nie-
pokalanego	 Poczęcia	 Najświętszej	 Maryi	 Panny.	pokalanego	 Poczęcia	 Najświętszej	 Maryi	 Panny.	
Czy	jednak	kiedykolwiek	zadałeś	sobie	pytanie:	O	co	Czy	jednak	kiedykolwiek	zadałeś	sobie	pytanie:	O	co	
w	tej	prawdzie	chodzi	i	po	co	Kościół	ogłosił	ją	jako	w	tej	prawdzie	chodzi	i	po	co	Kościół	ogłosił	ją	jako	
dogmat?	dogmat?	

Zanim	zacytuję	uroczyste,	oficjalne	słowa	Kościo-
ła	mówiące	o	tym,	czym	ta	prawda	jest	 i	kogo	doty-
czy,	proponuję,	by	odpowiedzieć	na	pytanie:	czym	ta	
prawda	nie	jest	i	kogo	nie	dotyczy.

Zatem.	 Jak	 uważasz,	 czy	 Uroczystość	 Niepokala-
nego	 Poczęcia	Maryi	mówi	 o	 tym,	 że	 sama	Maryja	
została	 poczęta	 przez	 swoich	 rodziców	 –	 Annę	 i	 Jo-
achima	–	w	jakiś	cudowny	sposób?	Odpowiedź	brzmi:	
Nie.	 Maryja	 została	 poczęta	 przez	 swoich	 rodziców	
jak	każdy	z	nas.	Bóg	stworzył	jej	duszę	i	przyoblekł	ją	
w	ciało	jak	każdego	z	nas.

A	może	myślisz,	 że	 ten	 dogmat	 dotyczy	 poczęcia	
samego	 Jezusa	 w	 ciele	 Maryi?	 Odpowiedź	 również	
brzmi:	Nie.	Nie	dotyczy	poczęcia	Jezusa.

W	ogóle	można	powiedzieć,	że	ten	dogmat	nie	do-
tyczy	sfery	seksualnej	człowieka	czyli	sposobu	poczę-
cia	się	Maryi,	Jezusa	czy	kogokolwiek.

No	to	wsłuchaj	się	teraz	w	treść	dogmatu	i	odpo-
wiedz	na	pytanie:	kogo	ta	prawda	dotyczy.	Oto	tekst	
dogmatu	z	8	grudnia	1854	roku,	kiedy	został	oficjalny	
ogłoszony:	

Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwi-Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwi-
li swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej li swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej 
Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych za-Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych za-
sług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, sług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, 
została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnegogrzechu pierworodnego

Zatem	kogo	ten	dogmat	dotyczy?	…Tak	–	Maryi.
Czego	dotyczy?	…	Zachowania	od	 zmazy	grzechu	

pierworodnego.	

Najświętsza	Maryja	 Panna,	 od	 chwili	 swego	 po-
częcia	w	łonie	swojej	matki,	czyli	św.	Anny,	była	wol-
na	od	wszelkiej	zmazy	grzechu	pierworodnego.	Dla-
tego	to	święto	maryjne	można	by	nazwać:	„Świętem	
uchronienia	Panny	Maryi	od	grzechu	pierworodne-
go”	 –	 co	 jest	 wprawdzie	 teologicznie	 poprawne,	 ale	
brzmi	trochę	„chropowato”.

Może	 pamiętasz	 katechezę	 z	 ubiegłej	 niedzieli	
gdzie	była	mowa	o	 tym,	 że	każdy	człowiek	przycho-
dzący	na	świat	jest	naznaczony	grzechem	pierworod-
nym.	Grzech	pierworodny	–	 jak	wyjaśnia	Katechizm	
Kościoła	Katolickiego	(nr	404)	–	nie	jest	popełniany	
lecz	zaciągany,	jest	stanem,	pakietem	z	którym	przy-
chodzisz	 na	 ten	 świat.	 Z	 grzechu	 pierworodnego	
uwalnia	człowieka	dopiero	chrzest	święty.

Maryja	natomiast	od	tego	dziedzictwa	grzechu	zo-
stała	zachowana.	Potwierdza	to	Anioł,	kiedy	przycho-
dzi	do	Niej	w	Nazarecie	i	pięknie	zwraca	się	do	niej:	
„Pełna	 łaski”	 (Łk	1,28).	Kościół	naucza,	 że	wypadało,	
aby	ta,	która	miała	stać	się	„Matką	swojego	Stworzy-
ciela”	 i	Zbawiciela	świata	była	w	sposób	szczególny	
przygotowana	 przez	 Boga.	 Pomyśl:	 Jeśli	 przez	 sześć	
dni	Bóg	pracował	nad	stworzeniem	raju	dla	stworze-
nia	 –	 człowieka,	 to	przecież	odpowiednio	długo	mu-
siał	pracować	nad	stworzeniem	raju	dla	swego	Syna.	
Tak	 jak	nie	było	żadnej	niedoskonałości	w	stworzo-
nym	przez	Boga	ogrodzie	Eden,	tak	żaden	grzech	nie	
mógł	powstać	w	Maryi,	 tej	która	stała	się	Ogrodem	
Wcielenia	Jezusa.	Jak	Eden	był	ogrodem	doskonałej	
rozkoszy	dla	człowieka,	tak	Maryja	stała	się	niewin-
nym	Edenem	dla	Jezusa.	

Jeśli	jednak	nie	przekonują	Cię	te	teologiczne	ar-
gumenty,	 z	pomocą	może	przyjść	duchowy	skarbiec	
naszej	 katolickiej	 wiary	 i	 pobożności.	 Myślę	 tutaj	
o	 „Godzinkach	 o	 Niepokalanym	 Poczęciu	 Najświęt-
szej	 Maryi	 Panny”.	 W	 tekście	 Godzinek	 śpiewamy	
m.in.:	„Od	wszelakiej	zarazy	świata	ochroniona,	pier-
wej	 święta	w	 żywocie	matki,	 niż	 zrodzona”;	 „Ciebie,	
Oblubienicę	przyozdobił	sobie,	bo	przestępstwo	Ada-
ma	nie	ma	prawa	w	Tobie”;	 „Który	Ciebie	 za	matkę	
obierając	sobie,	 chciał,	by	przywara	grzechu	nie	po-
stała	w	Tobie”.	

KATECHEZA
BEZ BÓLU

Ks. Zygmunt Kostka, SDB

Pierwszą	 niedzielą	 Adwentu	 rozpoczęliśmy	 w	 na-Pierwszą	 niedzielą	 Adwentu	 rozpoczęliśmy	 w	 na-
szym	kościele	cykl	5-minutowych	katechez	czytanych	szym	kościele	cykl	5-minutowych	katechez	czytanych	
przed	każdą	Eucharystią	w	niedzielę.	Każda	z	nich	to	przed	każdą	Eucharystią	w	niedzielę.	Każda	z	nich	to	
odpowiedz	 na	 konkretne	 pytanie	 dotyczące	 naszej	odpowiedz	 na	 konkretne	 pytanie	 dotyczące	 naszej	
wiary.	Wiem,	że	wielu	parafian	wciąż	się	spóźnia	by	wiary.	Wiem,	że	wielu	parafian	wciąż	się	spóźnia	by	
je	 usłyszeć	w	 całości.	 Innym	 znowu	niektóre	wątki	je	 usłyszeć	w	 całości.	 Innym	 znowu	niektóre	wątki	
mogą	 umknąć.	Wszystkie	 przedstawiamy	na	naszej	mogą	 umknąć.	Wszystkie	 przedstawiamy	na	naszej	
parafialnej	 stronie	 internetowej	 pod	 linkiem	 „Kate-parafialnej	 stronie	 internetowej	 pod	 linkiem	 „Kate-
cheza	bez	bólu”.	Dla	tych	którzy	jeszcze	nie	mają	do-cheza	bez	bólu”.	Dla	tych	którzy	jeszcze	nie	mają	do-
stępu	 do	 wersji	 elektronicznej	 –	 wersja	 tradycyjna.	stępu	 do	 wersji	 elektronicznej	 –	 wersja	 tradycyjna.	
Oto	katechezy,	które	ukazały	się	w	grudniu	2019r.	Oto	katechezy,	które	ukazały	się	w	grudniu	2019r.	

Zapraszam	do	podsuwania	nowych	tematów,	wy-Zapraszam	do	podsuwania	nowych	tematów,	wy-
nikających	z	pytań	czy	wątpliwości.	nikających	z	pytań	czy	wątpliwości.	

Ks.	Zygmunt	Kostka

Katecheza	1 Katecheza	1 
Pytanie:Pytanie:

Dlaczego	Bóg	stał	się	człowiekiem?	Dlaczego	zechciał	Dlaczego	Bóg	stał	się	człowiekiem?	Dlaczego	zechciał	
być	 jednym	z	nas?	Nie	ma	przecież	nic	oczywistego	być	 jednym	z	nas?	Nie	ma	przecież	nic	oczywistego	
w	tym,	że	Bóg	staje	się	człowiekiem:	jako	niemowlę	w	tym,	że	Bóg	staje	się	człowiekiem:	jako	niemowlę	
robi	w	pieluchy,	karmi	się	mlekiem	matki	i	uczy	się	robi	w	pieluchy,	karmi	się	mlekiem	matki	i	uczy	się	
chodzić.	chodzić.	

Odpowiedź	wydaje	się	być	bardzo	prosta:	Bo	nie	
było	innej	możliwości	odkręcenia	tego,	co	inny	czło-
wiek	popsuł	w	raju.	A	cóż	takiego	popsuł	człowiek?	
Na	dobre	popsuł	relacje	z	Bogiem	i	między	ludźmi.	

Jak	to	wszystko	się	stało?	No	to	zacznijmy	od	po-
czątku:	Otóż	pierwszy	człowiek	stwierdził:	OK,	to	te-
raz	ja	będę	tak	jakby	równy	Bogu	–	sam	będę	decy-
dował,	co	jest	dobre,	a	co	złe.	Adam	i	Ewa,	a	za	nimi	
i	my	grzeszymy,	więc	musimy	umrzeć,	bowiem	kon-
sekwencją	 grzechu	 jest	 śmierć.	 Tak	 mówi	 Bóg.	 On	
sam	 mógłby	 to	 naprawić,	 gdyż	 jest	 wszechmocny,	
ale	w	ten	sposób	postąpiłby	wbrew	 ludzkiej	wolno-
ści,	którą	zresztą	jemu	dał.	Wyjście	było	tylko	jedno,	
szalone	do	szczętu:	Bóg	musiał	stać	się	człowiekiem,	
stuprocentowym,	 z	 krwi	 i	 kości,	 jednym	z	nas,	 żeby	
jako	człowiek	podjąć	decyzję	inną	niż	ta,	którą	podjął	
kiedyś	Adam.	Zachować	się	tak	wobec	Boga,	tak	jak	
powinien	się	wobec	Niego	zachować	człowiek.	

Adam	wybrał	nieposłuszeństwo,	bo	chciał	stać	się	
„jak	Bóg”.	 Jak	bardzo	 rozminął	 się	wtedy	 z	Bogiem,	
który	planował	rzecz	dokładnie	przeciwną:	że	stanie	
się	człowiekiem…	Odkupienie	–	i	jedyny	ratunek	dla	
człowieka	 –	 polega	 więc	 na	 tym,	 że	 Bóg	 przyjmuje	
ludzką	naturę,	umiera	biorąc	na	siebie	swój	własny	
wyrok,	a	ponieważ	umiera	niewinny,	zmywa	tę	karę	
całkowicie.	Mamy	takiego	Boga,	który	nie	waha	się	
poniżyć	do	samego	dna.	

No	tak	a	dlaczego	nie	mogli	tego	zrobić	pan	Józek,	No	tak	a	dlaczego	nie	mogli	tego	zrobić	pan	Józek,	
albo	pani	Frania,	czyli	zwykły	Kowalski?albo	pani	Frania,	czyli	zwykły	Kowalski?	Dlatego,	że	
oni	już	byli	popsuci.	Musiał	to	zrobić	ktoś	o	identycz-
nej	jak	Adam	kondycji,	bez	grzechu,	czyj	wybór	byłby	
doskonały	i	na	wieki.	Już	samo	to,	że	Bóg	przyjmuje	
ciało	jednego	ze	swoich	stworzeń,	nie	chce	się	zmie-
ścić	w	głowie.	I	tu	mamy	też	odpowiedź	na	pytanie:	
czy	Bóg	nie	miał	innego	planu	na	naprawienie	tego	
co	człowiek	popsuł.	

Dlaczego	wtedy?Dlaczego	wtedy?	Widać	był	 to	pierwszy	możliwy	
moment,	w	którym	mogło	się	to	dokonać.	Bóg	przez	
parę	 tysięcy	 lat	 opisanej	w	Starym	Testamencie	hi-
storii	próbował	wysyłać	ludziom	koła	ratunkowe,	oni	
jednak	nie	bardzo	chcieli	je	łapać	i	nadal	robili	swoje.	
W	końcu	–	stało	się.	Przyszedł.	Żeby	ktoś	był	człowie-
kiem,	musi	się	urodzić.	Więc	 i	 Jezus	musiał	się	uro-
dzić.	Musiał	więc	mieć	matkę.	Miał	prawdziwą	mamę,	
…	mamę	w	pełnym	tego	słowa	znaczeniu.	Musiał	też	
mieć	ojca.	Z	zasady	jest	tak,	że	człowiek	powstaje,	gdy	
dwoje	ludzi	na	to	pozwoli.	O	tym,	że	Bóg	przychodzi	
na	świat,	nie	mógł	jednak	zdecydować	człowiek,	dla-
tego	poczęcie	nastąpiło	„za	sprawą	Ducha	Świętego”.	

Nasza	wiara	jest	taka:	Jezus	to	w	100	procentach	
Bóg	 i	 w	 100	 procentach	 człowiek.	 Jego	 Ojcem	 jest	
Bóg,	a	On	sam,	będąc	przecież	Stworzycielem	własnej	
Matki,	 zdecydował	 się	mówić	 do	niej	 „mamo”,	 a	 do	
jej	męża	„tato”	(i	niewykluczone,	że	nadal	do	nich	tak	
mówi).

Zatem:	Dlaczego	Bóg	stał	się	człowiekiem?	Bo	nie	Zatem:	Dlaczego	Bóg	stał	się	człowiekiem?	Bo	nie	
było	innej	możliwości	odkręcenia	tego,	co	inny	czło-było	innej	możliwości	odkręcenia	tego,	co	inny	czło-
wiek	popsuł	w	 raju.	Uczynił	 to	 z	miłości.	 Jednocząc	wiek	popsuł	w	 raju.	Uczynił	 to	 z	miłości.	 Jednocząc	
w	sobie	Boską	i	ludzką	naturę	wywyższył	człowieka	w	sobie	Boską	i	ludzką	naturę	wywyższył	człowieka	
i	nadał	mu	godność	dziecka	Bożego.i	nadał	mu	godność	dziecka	Bożego. 
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Wolność	 od	 grzechu	 pierworodnego	 Maryi	 nie	
odcina	jej	od	nas,	grzeszników.	Jej	moc	silniejsza	od	
potęgi	szatana	może	nas	wspomóc	w	naszej	walce	ze	
złem.	My	nie	jesteśmy	wolni	od	grzechu	pierworod-
nego	i	 jego	następstw,	przeżywamy	pokusy,	wpada-
my	w	grzechy.	Ale	pamiętaj:	dysponujesz	darem	łaski	
uświęcającej	uzyskanej	w	momencie	chrztu	i	odzyski-
wanej	w	sakramencie	pokuty.

Zapamiętajmy:	 Niepokalane	 Poczęcie	 Najświęt-Zapamiętajmy:	 Niepokalane	 Poczęcie	 Najświęt-
szej	 Maryi	 Panny	 oznacza	 jej	 szczególny	 przywilej,	szej	 Maryi	 Panny	 oznacza	 jej	 szczególny	 przywilej,	
udzielony	przez	Boga	z	uwagi	na	godność	Matki	Je-udzielony	przez	Boga	z	uwagi	na	godność	Matki	Je-
zusa	 Chrystusa.	 Przywilej	 ten	 czyni	 ją	 pełną	 łaski,	zusa	 Chrystusa.	 Przywilej	 ten	 czyni	 ją	 pełną	 łaski,	
wolną	od	zmazy	grzechu	pierworodnego	oraz	w	kon-wolną	od	zmazy	grzechu	pierworodnego	oraz	w	kon-
sekwencji	od	wszelkiego	grzechu	osobistego.	Najpeł-sekwencji	od	wszelkiego	grzechu	osobistego.	Najpeł-
niej	czcimy	Niepokalanie	Poczętą,	starając	się	zawsze	niej	czcimy	Niepokalanie	Poczętą,	starając	się	zawsze	
żyć	w	łasce	uświęcającej.	żyć	w	łasce	uświęcającej.	

Katecheza	3 Katecheza	3 
Pytanie:	Pytanie:	

„Matka	Boża”,	czy	też	„Bogarodzica”	lub	„Bogurodzi-„Matka	Boża”,	czy	też	„Bogarodzica”	lub	„Bogurodzi-
ca”,	to	najbardziej	zaszczytny	tytuł,	jakim	Kościół	ob-ca”,	to	najbardziej	zaszczytny	tytuł,	jakim	Kościół	ob-
darzył	Najświętszą	Maryję	Pannę.	Ale	czy	sam	tytuł	darzył	Najświętszą	Maryję	Pannę.	Ale	czy	sam	tytuł	
nie	wydaje	 się	być	dziwny	 i	 paradoksalny?	Czy	we-nie	wydaje	 się	być	dziwny	 i	 paradoksalny?	Czy	we-
dług	ludzkiej	logiki	człowiek	może	stać	się	Matką	Od-dług	ludzkiej	logiki	człowiek	może	stać	się	Matką	Od-
wiecznego	Boga?	Maryja,	tak	jak	każdy	z	nas,	została	wiecznego	Boga?	Maryja,	tak	jak	każdy	z	nas,	została	
przecież	stworzona.	Czy	stworzenie	może	zostać	Mat-przecież	stworzona.	Czy	stworzenie	może	zostać	Mat-
ką	jednej	z	Osób	Boskich?	ką	jednej	z	Osób	Boskich?	

Na	te	pytania	Kościół	dał	odpowiedź	już	w	V	wie-
ku.	Był	rok	431.	W	Efezie	zgromadzili	się	biskupi	Ko-
ścioła,	aby	rozważyć	kwestię,	czy	Maryi	przysługuje	
tytuł	 Matki	 Bożej	 …	 czy	 jedynie	 Matki	 Chrystusa.	
Wbrew	pozorom	nie	był	to	tylko	spór	o	słowa.	Otóż	
w	 tamtych	 czasach	Nestoriusz,	 patriarcha	 Konstan-
tynopola,	głosił	błędne	nauki	o	bóstwie	Jezusa	Chry-
stusa.	Atmosfera	w	Efezie	była	gorąca.	Tradycja	po-
daje,	 że	 nawet	 przekupki	 efeskie	 dyskutowały,	 czy	
Maryi	 przysługuje	 tytuł	Matki	 Boga	 (co	 za	 piękne	
czasy,	gdy	nawet	przekupki	zajmowały	się	teologią!).	
Ostatecznie	 wydano	 orzeczenie,	 iż	 słusznie	 nazywa	
się	 Maryję	 Bogurodzicą.	 Nie	 była	 to	 subiektywna	
opinia	grupy	biskupów,	ale	wyraz	przekonania	wier-
nych,	którzy	dobrze	 już	znali	 i	odmawiali	pochodzą-
cą	z	II	wieku	modlitwę	„Pod	Twoją	obronę	uciekamy	
się,	święta	Boża	Rodzicielko”.	W	tekście	greckim	tej	
modlitwy	 wyraźnie	 wybrzmiewa	 słowo	 Theotokos,	

czyli	Matka	Boga.	Odmawiając	tę	modlitwę,	pewnie	
nawet	nie	zdajemy	sobie	sprawy,	że	jej	słowami	wy-
znajemy	niezwykle	ważną	prawdę	na	tematy	Matki	
Chrystusa.	Od	czasów	Soboru	Efeskiego	już	nikt	nie	
zakwestionował	tytułu	Bożej	Rodzicielki	w	odniesie-
niu	do	Maryi.

Warto	podkreślić,	że	po	raz	pierwszy	Maryja	zosta-
je	 rozpoznana	 jako	Matka	Boga,	wtedy	kiedy	 Jezus	
był	jeszcze	w	jej	łonie,	a	Elżbieta	przywitała	Maryję	
okrzykiem:	 „A	skądże	mi	 to,	 że	Matka	mojego	Pana	
przychodzi	do	mnie?”.

Pewien	 teolog	 słusznie	 zauważył,	 że	Maryja	 jest	
Matką	Bożą	nie	 tylko	z	 tego	powodu,	 że	wydała	na	
świat	Syna	Bożego,	ale	że	Jej	macierzyństwo	dokona-
ło	 się	poprzez	Boże	działanie,	poprzez	 zstąpienie	na	
Nią	Bożego	Ducha.	

Na	pamiątkę	1500-lecia	Soboru	w	Efezie,	na	któ-
rym	 Kościół	 ogłosił	 jako	 dogmat	 wiary,	 że	 Maryja	
jest	Matką	Bożą,	papież	Pius	XI	w	1931	r.	wprowadził	
do	kalendarza	liturgicznego	święto	Boskiego	Macie-
rzyństwa	Maryi.	Wybrano	bardzo	stosowny,	nieprzy-
padkowy	 dzień	 –	 1	 stycznia	 –	 ostatni	 dzień	 oktawy	
Bożego	 Narodzenia,	 aby	 po	 wyśpiewaniu	 hymnów	
dziękczynnych	Wcielonemu	Słowu,	złożyć	hołd	Jego	
Świętej	Rodzicielce.

Bardzo	pięknie	o	Maryi	 jako	Matce	Boga	wypo-
wiedział	 się	Ojciec	Święty	Franciszek:	 „Odkąd	 Jezus	
przyjął	ciało	w	Maryi,	to	od	tej	chwili	i	na	zawsze,	jest	
ściśle	 złączony	z	naszym	człowieczeństwem.	Nie	ma	
już	Boga	bez	człowieka:	ciało,	które	Jezus	wziął	z	Mat-
ki,	jest	teraz	także	Jego	ciałem	i	będzie	nim	na	zawsze.	
Tytuł	Matka	Boga	przypomina	nam	o	tym:	Bóg	jest	
blisko	ludzkości	tak,	jak	dziecko	matki,	która	nosi	je	
w	swoim	łonie”.

Zapamiętajmy:	 Chłód	 wobec	 Maryi	 jest	 konse-Chłód	 wobec	 Maryi	 jest	 konse-
kwencją	obojętności	wobec	Chrystusa.	Wszelki	sprze-kwencją	obojętności	wobec	Chrystusa.	Wszelki	sprze-
ciw	wobec	nazywania	Jej	„Matką	Bożą”	jest	zasadni-ciw	wobec	nazywania	Jej	„Matką	Bożą”	jest	zasadni-
czo	sprzeciwem	wobec	bóstwa	Chrystusa.	Uświęcone	czo	sprzeciwem	wobec	bóstwa	Chrystusa.	Uświęcone	
określenie	 „Matka	 Boża”,	 od	 432	 roku	 jest	 probie-określenie	 „Matka	 Boża”,	 od	 432	 roku	 jest	 probie-
rzem	 wiary	 chrześcijańskiej.	 Maryja	 nie	 urodziła	rzem	 wiary	 chrześcijańskiej.	 Maryja	 nie	 urodziła	
tylko	 człowieka,	 ale	 prawdziwego	Boga.	 Określenie	tylko	 człowieka,	 ale	 prawdziwego	Boga.	 Określenie	
„Bóg-Człowiek”	w	odniesieniu	do	Jezusa	oraz	„Matka	„Bóg-Człowiek”	w	odniesieniu	do	Jezusa	oraz	„Matka	
Boża”	w	odniesieniu	do	Maryi	idą	ze	sobą	w	parze.	Boża”	w	odniesieniu	do	Maryi	idą	ze	sobą	w	parze.	Tę	
prawdę	potwierdzają	także	liczni	Ojcowie	i	starożytni	
pisarze	Kościoła.

Katecheza	4 Katecheza	4 
Pytanie:	Pytanie:	

Czy	Jezus	miał	ludzkie	ciało	z	wszystkimi	tego	konse-Czy	Jezus	miał	ludzkie	ciało	z	wszystkimi	tego	konse-
kwencjami?	Czy	był	prawdziwie	człowiekiem?	kwencjami?	Czy	był	prawdziwie	człowiekiem?	

Jak	 Bóg,	 nieskończony	 i	 wieczny	 Absolut,	 mógł	
stać	 się	 kruchym	 człowiekiem?	W	Boże	Narodzenie	
zaśpiewamy:	 „Ma	 granice	 nieskończony”.	 Jak	 Bóg	
może	 się	 stać	 skończonym,	 ograniczonym	 stworze-
niem!?	Jeden,	święty,	wszechmocny,	wszechwiedzący	
Bóg	nie	może	podlegać	przecież	ograniczeniom.	Dla-
tego	orędzie	chrześcijańskie	jest	całkowitą	nowością.	

Pytając	 o	 człowieczeństwo	 Jezusa,	 Jego	 ciało,	 za-
pytajmy	 się	 wprost:	 Czy	 Jezus	 mógł	 się	 przeziębić?	
Tak,	ponieważ	choć	był	prawdziwym	Bogiem,	był	tak-
że	prawdziwym	człowiekiem,	 a	nie	 jedynie	Bogiem,	
który	objawił	się	w	masce	czy	przebraniu	człowieka.	
Jezus	jadł	i	pił	wino.	Pocił	się,	mył,	spał,	rosły	mu	wło-
sy	 i	 paznokcie,	 może	 i	 cierpiał	 niestrawności	 kiedy	
zjadł	zepsutą	rybę,	albo	dostał	kataru	kiedy	przemókł	
do	 suchej	 nitki	 podczas	 uciszania	 burzy	 na	 jeziorze	
Genezaret.

Jeśli	 ciało	 Jezusa	 od	 narodzenia	 miałoby	 jakąś	
specjalną	 ochronę	 przed	 chorobami,	 to	 czy	 byłoby	
ono	rzeczywiście	ludzkim	ciałem?	Gdyby	miał	jakieś	
specjalne	 ciało,	 nie	miał	 fizycznego	 ciała	 ludzkiego,	
czy	wtedy	prawdziwie	by	cierpiał	i	umarł	na	krzyżu?	
Kościół	potępił	takie	poglądy	jako	sprzeczne	z	wiarą	
chrześcijańską.	W	 Liście	 do	Hebrajczyków	 czytamy,	
że	 Jezus	był	doświadczony	 „we	wszystkim	na	nasze	
podobieństwo,	z	wyjątkiem	grzechu”.	A	może	ktoś	za-
pyta:	Jeśli	bez	grzechu	to	może	się	jawić	jako	człowiek	
niepełny?	 Nie,	 bowiem	 grzech	 nie	 należy	 do	 istoty	
człowieka.	

Czytamy	w	Liście	do	Filipian:	„On,	istniejąc	w	po-
staci	Bożej,	(…)	ogołocił	samego	siebie,	przyjąwszy	po-
stać	sługi,	stawszy	się	podobnym	do	ludzi.	(…)	uniżył	
samego	siebie,	stawszy	się	posłusznym	aż	do	śmierci	
–	i	to	śmierci	krzyżowej”	(Flp	2,6–8).

W	Boże	Narodzenie	widzimy	Go	jako	kogoś	bardzo	
małego.	Niemowlę	 robiące	w	pieluchy,	 któremu	 za-
grażają	grypa	i	Herod.	To	nam	mówi	wiele	o	tym,	kim	
jest	Bóg,	a	także	o	tym,	czym	jest	miłość.	Miłość	ma	
zdolność	 do	 ograniczenia	 się,	 do	 rezygnacji	 z	mocy,	
jest	 w	 niej	 zgoda	 na	 ból.	 Biblia	 uczy,	 że	 cierpienie	
i	śmierć	są	konsekwencją	grzechu	Adama.	Jezus,	choć	

jest	bez	grzechu,	przyjmuje	na	siebie	skutki	grzechu.	
Ojcowie	Kościoła	mówili,	że	to,	co	nie	zostało	przyjęte	
przez	Boga,	nie	może	być	zbawione.	Jeśli	zatem	Bóg	
zbawił	całego	człowieka	(duszę	i	ciało),	 to	znaczy,	że	
przyjął	naszą	naturę	 taką,	 jaka	ona	 jest	w	rzeczywi-
stości,	 czyli	 zranioną	 przez	 grzech.	 Chrześcijaństwo	
nie	głosi	odrzucenia	ciała	i	przeniesienia	się	do	świa-
ta	duchów.

Ewangelie	wskazują,	 że	 Jezus	odczuwał	 zarówno	
pozytywne,	jak	i	negatywne	emocje.	Płakał	nad	gro-
bem	Łazarza.	Na	kartach	Ewangelii	widzimy	 Jezusa	
wzruszonego,	zasmuconego,	bolejącego,	zagniewane-
go,	 zdziwionego,	 ale	 również	 rozradowanego	w	Du-
chu	Świętym.

A	 jak	 Jezus	 wyglądał	 jako	 człowiek?	 Ewangelie	
nie	odpowiadają	na	to	pytanie.	Musimy	pamiętać,	że	
Ewangelie	spisali	mężczyźni.	Być	może	gdyby	Ewan-
gelie	spisały	kobiety,	mielibyśmy	wzmianki	o	wyglą-
dzie	Jezusa.	

Zapamiętaj:Zapamiętaj:	,,Kościół	wyznaje	(...)	że	Jezus	jest	nie-
podzielnie	prawdziwym	Bogiem	i	prawdziwym	czło-
wiekiem.	 Jest	 On	 prawdziwie	 Synem	 Bożym,	 który	
stał	 się	 człowiekiem,	naszym	bratem,	nie	przestając	
przez	to	być	Bogiem,	naszym	Panem”	(KKK	469).	Przy-Przy-
jął	zatem	człowieczeństwo	ze	wszystkimi	jego	właści-jął	zatem	człowieczeństwo	ze	wszystkimi	jego	właści-
wościami	 i	 ograniczeniami.	 Ludzkimi	 rękami	 praco-wościami	 i	 ograniczeniami.	 Ludzkimi	 rękami	 praco-
wał,	 ludzkim	 umysłem	myślał,	 ludzką	 wolą	 działał.	wał,	 ludzkim	 umysłem	myślał,	 ludzką	 wolą	 działał.	
Ludzkim	 sercem	 kochał.	 Jezus	 jako	 człowiek	 bywał	Ludzkim	 sercem	 kochał.	 Jezus	 jako	 człowiek	 bywał	
głodny,	spragniony,	zmęczony.	Stał	się	jednym	z	nas,	głodny,	spragniony,	zmęczony.	Stał	się	jednym	z	nas,	
we	wszystkim	do	nas	podobny	oprócz	grzechu..we	wszystkim	do	nas	podobny	oprócz	grzechu..

n
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Przed	nami	okres	Wielkiego	Postu	 –	 czas	poświęco-
ny	 rozważaniom	 Męki	 Pana	 Jezusa,	 poprzez	 takie	
nabożeństwa	 jak	 Gorzkie	 Żale	 czy	Droga	 Krzyżowa.	
Oprócz	 modlitwy	 przypominamy	 sobie	 szczególnie	
także	o	takich	zbawiennych	praktykach	(do	których	
jednak	jesteśmy	zobowiązani	przez	cały	rok)	jak	post,	
czy	 jałmużna,	 szeroko	 rozumiana	 także	 jako	 danie	
swojego	czasu	potrzebującym,	choć	oczywiście	także	
poprzez	wrzucanie	datków	do	odpowiedniej	skarbo-
ny.	Istnieje	również	zestaw	modlitw	do	prywatnego	
odmawiania	związanych	z	posłannictwem	św.	Brygi-
dy,	które	przedstawił	tej	świętej	sam	Jezus	Chrystus,	
a	związane	są	z	rozważaniem	Jego	Męki.	Odmawianie	
tych	modlitw	przez	cały	rok	wiąże	się	z	obietnicami	
licznych	łask	i	pomocy	Bożej.

Kim	była	święta	Brygida?	Święta	Brygida	urodzi-
ła	się	około	1302	roku	w	Szwecji	w	rodzie	książęcym.	
Rodzice	 jej	 odznaczali	 się	 bogobojnością.	 W	 domu	
panowała	 atmosfera	 religijna.	 Brygida	 wkrótce	 po	
przyjściu	na	świat	straciła	matkę	i	została	oddana	na	
wychowanie	 do	 życzliwych	 ciotek.	Małą	 dziewczyn-
kę	 na	 początku	 nawiedziło	 pewne	 kalectwo.	 Przez	
pierwsze	trzy	lata	nie	potrafiła	wymówić	ani	jednego	
słowa.	Ale	 już	wtedy	 przejawiała	 uderzającą	 poboż-
ność,	której	wyrazem	był	swoisty	sposób	chwalenia	
Boga.	Jej	pobożność	nabrała	jeszcze	większej	wyrazi-
stości,	gdy	odzyskała	zdolność	mówienia.	Poświęcała	
wtedy	 dużo	 czasu	 kontaktowi	 z	 Bogiem,	 a	 naglona	
siłą	 wewnętrzną	 najchętniej	 odprawiała	 ćwiczenia	
duchowe.	

Jako	dziesięcioletnie	dziewczę,	słuchając	pewnego	
kazania	 o	 Męce	 Chrystusowej,	 doznała	 szczególne-
go	oświecenia.	Potem,	w	najbliższą	noc	podczas	snu,	
zdawało	się	jej,	że	widzi	Boskiego	Zbawcę	przybitego	
do	krzyża,	pokrytego	ranami	i	broczącego	krwią.	Jed-
nocześnie	miała	wrażenie,	 że	 jakiś	głos	do	nie	prze-
mawia.	–	Popatrz	na	mnie	córko.	Ona	wtedy	zapytała:	
–	Czy	to	ja,	Panie,	tak	okrutnie	obchodzę	się	z	Tobą?	
Pan	Jezus	odpowiedział:	 –	Robię	wyrzut	 tym,	którzy	
Mną	pogardzają	i	są	nieczuli	na	Moją	miłość.	

Ten	 sen	 wywołał	 na	 Brygidzie	 ogromne	 wraże-
nie	i	utrwalił	się	w	świadomości.	Od	tego	czasu	nad	

Przeżyj	Wielki	Post	ze	św.	BrygidąPrzeżyj	Wielki	Post	ze	św.	Brygidą

cierpieniami	 Jezusa	 Chrystusa	 często	 rozmyślała	 ze	
łzami	w	oczach.	Jako	młoda	panienka	została	poślu-
biona	 Ulfowi	 Gudmarssonowi.	 Powiła	 mu	 ośmio-
ro	 dzieci,	 w	 tym	 swą	 duchową	 spadkobierczynię	 –	
św.	Katarzynę,	zwaną	Szwedzką.	

Przykład	Brygidy	bardziej	uświęcił	jej	liczną	rodzi-
nę,	niż	wygłaszane	nauki.	Pan	Bóg	obdarzył	 ją	nie-
zwykłymi	łaskami,	w	tym	darem	wizji.	W	roku	1339	
odbyła	pielgrzymkę	do	grobu	św.	Olafa,	a	w	dwa	lata	
później	wybrała	się	z	mężem	do	Compostelli	w	Hisz-
panii,	gdzie	znajduje	się	słynne	sanktuarium	św.	Ja-
kuba	Apostoła.	Po	powrocie	Ulf	wstąpił	do	cystersów	
i	wkrótce	zmarł.	Brygida	natomiast	otrzymała	wizję,	
wytyczającą	 jej	 nowe	 drogi	 życia.	 Królowi	 szwedz-
kiemu	i	zakonowi	Krzyżackiemu	zapowiedziała	kary	
Boże,	które	niebawem	na	nich	spadły.	

Od	króla	otrzymała	posiadłość	w	Vadstenie	i	przy-
stąpiła	tam	do	budowy	klasztoru.	Udawszy	się	do	Rzy-
mu	nawiązała	kontakty	z	wybitnymi	osobistościami.	
Na	papieża	Innocentego	VI	nalegała,	by	powrócił	do	
stolicy	chrześcijaństwa.	Ten	sam	apel	skierowała	do	
Urbana	V.	Papież	faktycznie	wrócił	do	Rzymu	w	1367	
roku.	Zabiegała	zarazem	o	zatwierdzenie	zakonu	bry-
gidek.	W	roku	1371	pielgrzymowała	do	Ziemi	Świętej.	
Czyniła	jeszcze	starania	o	powrót	Grzegorza	XI.	Zmar-
ła	w	dniu	przez	siebie	zapowiedzianym	w	roku	1373.	
W	 pięć	 lat	 później	 brygidki	 zostały	 zatwierdzone,	
a	w	1391	roku	ich	założycielkę	wyniesiono	na	ołtarze.	

Osobny	temat	stanowią	objawienia	św.	Brygidy.	
Długo	 dyskutowano	w	Kościele	 nad	 ich	 oceną.	Do-
piero	 Ojciec	 Święty	 Benedykt	 XIV	 określił	 kompe-
tentnie	 ich	wiarygodność.	Wśród	przepowiedni	wy-
głosiła	groźbę	pod	adresem	Krzyżaków.	Wyczuwając	
przyszłe	potrzeby	odegrała	prekursorską	 rolę	w	bu-
dzeniu	 czci	Najświętszego	 Serca	Pana	 Jezusa	 i	 Jego	
bolesnej	Męki.

Praktyka	Piętnastu	Modlitw,	 ze	względu	na	bło-
gosławione	skutki	w	życiu	całych	rzesz	ludzi	na	prze-
strzeni	wieków,	nosi	nazwę	„Tajemnicy	szczęścia”.	Ta	
szczególna	forma	nawiązywania	kontaktu	z	Bogiem	
jest	 darem	 nieba.	 Boski	 Zbawiciel	 posłużył	 się	 św.	
Brygidą	 Szwedzką,	 aby	 przekazać	 ten	 dar	 osobom	

otwartym	na	wezwanie	łaski.	Według	biografów	fakt	
objawienia	miał	miejsce	na	 terenie	 stolicy	 chrześci-
jaństwa	–	w	Rzymie,	kiedy	Brygida	nawiedziła	słyn-
ną	 bazylikę	 św.	 Pawła	 za	Murami.	 Święta	 głęboko	
przeżyła	 wyróżnienie	 i	 związała	 się	 jeszcze	mocniej	
z	Chrystusem	nadprzyrodzoną	miłością,	gotowa	wy-
pełnić	Jego	wolę	przez	życie	i	śmierć.	

„Tajemnica	 szczęścia”	 ma	 niezwykłą	 siłę	 oddzia-
ływania.	 Osoby	 przyjmujące	 ją	 szczerym	 i	 gorącym	
sercem	 doznają	 wewnętrznej	 przemiany.	 Ich	 udzia-
łem	staje	się	światło	z	nieba,	ukochanie	odwiecznej	
Prawdy,	wierność	Bożemu	wezwaniu	i	promieniują-
ca	uczynność.	Z	relacji	świętej	wynika,	że	każdy,	kto	
codziennie	podejmuje	to	religijne	ćwiczenie,	odmówi	
łącznie	w	ciągu	roku	tyle	modlitw	wraz	z	Ojcze	nasz	
i	Zdrowaś	Mario,	ile	nasz	Zbawiciel	otrzymał	ciosów	
podczas	 swojej	 bolesnej	 Męki.	 Treść	 tych	 modlitw	
znajdziemy	 zarówno	 w	 broszurze	 „Tajemnica	 szczę-
ścia”,	dostępnej	w	dobrych	sklepach	z	dewocjonalia-
mi	czy	księgarniach	katolickich,	jak	i	w	internecie.	Ze	
względu	na	to,	 że	 jest	ona	obszerna	nie	możemy	 jej	
tutaj	zamieścić.

Posłannictwo	 św.	 Brygidy	 było	 pierwotnie	 za-
mieszczone	 w	 książeczce,	 wydrukowanej	 w	 Tuluzie	
w	 1740	 roku	 i	 wydanej	 przez	 Ojca	 Adriana	 Parvil-
liers'a	 z	 Towarzystwa	 Jezusowego,	 misjonarza	 apo-
stolskiego	 Ziemi	 Świętej,	 z	 pozwoleniem,	 aprobatą	
i	poleceniem	ich	rozpowszechniania.	Przetłumaczono	
je	na	wiele	języków,	w	tym	także	na	język	polski.	Za	
czasów	świętej	Brygidy	w	XIV	wieku	nie	było	jeszcze	
techniki	drukarskiej.	Dlatego	uciekano	się	do	praco-
witej	usługi	kopistów.	Papież	Urban	VI	zachęcał	ich	
do	 zwiększenia	 ilości	 egzemplarzy	 opisu	 objawień	
świętej	 Brygidy.	 O	 te	 teksty	 ubiegali	 się	 królowie,	
władcy,	 biskupi,	 uniwersytety,	 klasztory,	 biblioteki.	
Książki,	 zawierające	 powyższe	 modlitwy	 i	 związane	
z	 nimi	 obietnice,	 uzyskały	 potwierdzenie	 wielu	 do-
stojników	kościelnych,	jak	Jego	Eminencji	Kardynała	
Giraud	z	Cambrai	w	1845	roku,	Monsignora	Floriana	
arcybiskupa	Tuluzy	w	1863	roku.	

Książeczki	 zawierające	 te	 modlitwy,	 otrzymały	
błogosławieństwo	Jego	Świętobliwości	Papieża	Piusa	

IX.	Broszurka	została	także	przedłożona	Kongregacji	
Świętych	Obrzędów	dnia	20	kwietnia	1950	roku.	Ci,	
którzy	zwiedzają	bazylikę	św.	Pawła	w	Rzymie,	mogą	
zobaczyć	krucyfiks	o	wielkości	naturalnej,	dzieło	rzeź-
biarza	 Piotra	 Cavallini'ego,	 przed	 którym	 klęczała	
św.	Brygida.	Tutaj	przeprowadziła	ona	swoją	cudow-
ną	rozmowę	z	Chrystusem	Ukrzyżowanym.	Od	siebie	
mogę	dodać,	że	„Tajemnicę	szczęścia”	przez	wiele	lat	
praktykowała	moja	babcia	ze	strony	ojca	-	Jadwiga.

n
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DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO

opr.  Janusz

Powstała	 po	 objawieniach	w	Fatimie,	 stając	 się	 od-
powiedzią	na	wezwanie	Matki	Bożej	do	modlitwy	ró-
żańcowej,	pokuty	i	zadośćuczynienia	za	grzechy,	któ-
re	 najbardziej	 ranią	 Jej	Niepokalane	 Serce.	W	 roku	
1987	 została	 przeniesiona	 do	 Polski.	 Pierwszy	 ośro-
dek	duchowej	adopcji	powstał	w	kościele	OO	Pauli-
nów	w	Warszawie.	 Stąd	 rozprzestrzenia	 się	 na	 cały	
kraj	i	poza	jego	granice.

Duchowa	 adopcja	 skutecznie	 leczy	 głębokie	 zra-
nienia	 wewnętrzne	 spowodowane	 grzechem	 abor-
cji.	 Pozwala	 matkom	 odzyskać	 wiarę	 w	 Boże	Miło-
sierdzie,	 przynosząc	 pokój	 ich	 sercom.	 Jako	 bardzo	
konkretny,	 bezinteresowny	 i	 osobisty	 dar	 (modli-
twy,	ofiary	 i	post),	pomaga	w	szczególności	 ludziom	
młodym	kształtować	charakter,	walczyć	z	egoizmem,	
odkrywać	 radość	 odpowiedzialnego	 rodzicielstwa,	
uzdalniając	do	postrzegania	miłości	 i	 seksu	oczyma	
Boga.	Ucząc	 systematycznej	modlitwy	 i	 pozytywne-
go	 działania	 pogłębia	 sens	 zaniedbanych	 praktyk	
ascetycznych.	Może	 się	 stać	 czynnikiem	odrodzenia	
wspólnej	modlitwy	i	miłości	w	rodzinie.

Duchowa	adopcja	jest	modlitwą	w	intencji	dziec-Duchowa	adopcja	jest	modlitwą	w	intencji	dziec-
ka	 zagrożonego	 zabiciem	w	 łonie	matki.	 Trwa	 dzie-ka	 zagrożonego	 zabiciem	w	 łonie	matki.	 Trwa	 dzie-
więć	miesięcy	 i	polega	na	 codziennym	odmawianiu	więć	miesięcy	 i	polega	na	 codziennym	odmawianiu	
jednej	tajemnicy	różańcowej	–	radosnej,	bolesnej	lub	jednej	tajemnicy	różańcowej	–	radosnej,	bolesnej	lub	
chwalebnej	(Ojcze	Nasz	i	10	Zdrowaś	Mario)	oraz	spe-chwalebnej	(Ojcze	Nasz	i	10	Zdrowaś	Mario)	oraz	spe-
cjalnej	modlitwy	w	intencji	dziecka	 i	 jego	rodziców.	cjalnej	modlitwy	w	intencji	dziecka	 i	 jego	rodziców.	
Do	modlitwy	można	dołączyć	dowolnie	wybrane	do-Do	modlitwy	można	dołączyć	dowolnie	wybrane	do-
datkowe	postanowienia.datkowe	postanowienia.

Duchową	adopcję	może	podjąć	każdy	człowiek.	Po-
przedza	ją	przyrzeczenie,	które	składa	się	np.	w	swo-
jej	 parafii.	Można	 również	podjąć	duchową	adopcję	
prywatnie.

Formuła	przyrzeczeniaFormuła	przyrzeczenia

Najświętsza	Panno,	Bogarodzico	Maryjo,	wszy-
scy	Aniołowie	 i	 Święci,	wiedziony(a)	 pragnie-
niem	niesienia	pomocy	w	obronie	nienarodzo-
nych,	ja,	(imię	i	nazwisko)	postanawiam	mocno	
i	 przyrzekam,	 że	 od	 dnia	 …	 biorę	w	 duchową	
adopcję	jedno	dziecko,	którego	imię	Bogu	jest	
wiadome,	 aby	 przez	 9	miesięcy	 każdego	 dnia	
modlić	się	o	uratowanie	jego	życia	oraz	o	spra-
wiedliwe	i	prawe	życie	po	urodzeniu.

Postanawiam	 odmówić	 codzienną	 modlitwę	
w	 intencji	nienarodzonego,	 codziennie	odmó-
wić	 jedną	 tajemnicę	 różańca	 i	 (opcjonalnie)	
podjąć	postanowienie…

Tradycyjnie	 Duchową	 adopcje	 podejmuje	 się	
25	marca	 –	Uroczystość	Zwiastowania.	Wówczas	 za-
kończymy	ją	po	upływie	pełnych	9	miesięcy	w	Wigi-
lię	Bożego	Narodzenia.

n

Patrząc	na	młodzież,	zazwyczaj	z	ubolewaniem	stwier-
dzamy,	że	ulega	różnego	rodzaju	zagrożeniom.	Trzeba	
jednak	pamiętać,	że	młodzi	ludzie	byli	i	są	pełni	ide-
ałów.	Te	z	kolei	mogą	stać	się	niewyczerpanym,	a	nie-
kiedy	niewykorzystanym	źródłem	dobra.

Przed	 kilkoma	 laty	 uczniowie	 szkoły	 średniej	
w	 której	 uczę,	 zaproponowali	 utworzenie	 grupy	
„obrońców	życia	dzieci	nienarodzonych”.I	tak	pięciu	
maturzystów	 zainicjowało	Ruch	Krzewienia	Ducho-
wej	Adopcji	w	naszej	szkole.	Obecnie	grupa	„obroń-
ców	życia	nienarodzonych”	liczy	około	dwustu	osób.

Uczestnictwo	młodzieży	w	Ruchu	Krzewienia	Du-
chowej	Adopcji	 jest	 bardzo	 aktywne.	Nie	 ogranicza	
się	 bowiem	 tylko	 do	modlitwy,	 ale	 do	 konkretnych	
dobrych	 uczynków.	 Poniżej	 s.	 Monika	 podaje	 frag-
menty	wypowiedzi	uczniów,	jako	odpowiedź	na	pyta-
nie,	dlaczego	młodzież	podjęła	się	Duchowej	Adopcji	
i	co	Duchowa	Adopcja	wnosi	w	życie	młodych	ludzi.

Duchowa	 Adopcja	 Dziecka	 Poczęte-
go	 jest	 dla	 mnie	 podziękowaniem	 za	 życie...	 
...tymi	 słowami	 osiemnastoletnia	 Magda	 rozpoczę-
ła	 swą	 wypowiedź	 na	 pytanie:	 czym	 jest	 dla	 mnie	
Duchowa	 Adopcja	 oraz	 dlaczego	 podjęłam	 się	 tego	
dzieła?

Oto	co	pisze	dalej:

(...) „Przez Duchową Adopcję jestem nie tyl-
ko wdzięczna Bogu za łaskę życia, ale czynię 
wszystko, aby tę łaskę otrzymał każdy inny czło-
wiek (...). Przez Duchową Adopcję zrozumiałam 
również, że nie tylko Bóg chciał mego istnie-
nia, ale także moi rodzice, którym dziękuję że 
pozwolili mi żyć. Według mnie, to nie człowiek, 
lecz Bóg który daje życie, powinien decydować 
o istnieniu człowieka”. 

Jakże	koresponduje	przytoczona	wypowiedź	z	cy-
tatem	 zaczerpniętym	 z	 „Testamentu	 Matki	 Teresy	
z	Kalkuty”	przez	inną	osobę:

„Aborcja zabija pokój, miłość i godność ro-
dziny. Dlatego tak ważna jest jednocząca siła 
rodzinnej modlitwy. Ognisko domowe, w któ-
rym ludzie modlą się – pozostaje zjednoczo-
ne... Aborcja niszczy, zabija. Każde dziecko jest 
stworzone przez Boga i przeznaczone do wiel-
kich spraw. Jeśli matka ma prawo zabijać swo-
je własne dziecko, to czyż nie mogą czynić tego 
inni ludzie wobec siebie nawzajem?”.

Zdumiewające	 jest	 to,	 że	powyższe	 słowa	 zacyto-
wała	dziewczyna	o	imieniu	Wirginia,	która	rozpoczęła	
swoje	wyznanie	od	słów:	„zawsze	byłam	za	aborcją,	są-
dziłam,	że	to	rozwiązuje	wszystkie	problemy	„niechcia-
nego	dziecka”.(...)	Zmieniłam	zdanie	po	katechezie	na	
temat	 Duchowej	 Adopcji,	 podczas	 której	 przytoczo-
no	 pamiętnik	 kobiety,	 która	 dopuściła	 się	 aborcji.	 
W	owym	pamiętniku	kobieta	przytoczyła	szczegóło-
wy	 opis	 przebiegu	 aborcji,	 a	 następnie	 uczucia,	 ja-
kie	 towarzyszyły	 jej	 dzień	 po	 dniu,	 po	 zabiegu.	Nie	
potrafiła	sobie	wybaczyć	tego,	co	zrobiła,	odczuwała	
ogromny	ból	duchowy,	psychiczny,	 czuła	 że	straciła	
coś	najważniejszego	w	swoim	życiu.	Do	siebie	samej	
odczuwała	wstręt.	Gdy	więc	usłyszałam	o	Duchowej	
Adopcji	–	pisze	dalej	autorka	–	nie	zastanawiałam	się	
ani	chwili	i	wzięłam	na	siebie	zobowiązanie	do	modli-
twy	w	intencji	dziecka	zagrożonego	zabiciem".

A	oto	inna	motywacja	podjęcia	Duchowej	Adopcji:

„Po zapoznaniu się z założeniami Duchowej 
Adopcji, na lekcji religii zrozumiałam, że to 
jest coś dla mnie. Może nie będę miała okazji 
uratować komuś życia, gdyż takiej sytuacji nie 
spotkam. Uratować życie człowiekowi bezbron-
nemu, którego niemego krzyku o pomoc nikt ni-
gdy nie usłyszy – to rzecz niezwykle ważna, gdyż 
dotyczy małego człowieka którego nie widać, 
nie słychać, który nie prosił o życie, ale które-
go lęki przed niebezpieczeństwem potrafią już 
pokazać monitory specjalistycznych aparatów 
medycznych”.

n
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Z ŻYCIA PARAFIIElżbieta Porębska

Powstanie	Zespołu	CharytatywnegoPowstanie	Zespołu	Charytatywnego

Zespół	 powstał	 8.02.1993	 r.	 wyodrębniając	 się	
z	 grupy	 Ku	 Cywilizacji	Miłości.	 Pracujemy	 więc	 na	
rzecz	potrzebujących	już	27	lat.	

Rodowód	Zespołu:	Rodowód	Zespołu:	

Założycielką	 	 była	 śp.	 Pani	 Olga	Mawrić,	 znana	
starszym	parafianom	jako	siostra	śp.	ks.	Witolda	Ka-
cza.	 Ks.	Witold	 był	 kapelanem	Akowców	w	 rejonie	
myślenickim,	 za	co	 został	 skazany	przez	władze	sta-
linowskie	w	1950	r.	na	najcięższe	więzienie	w	Polsce,	
w	Rawiczu.	Skazany	na	5	 lat,	 został	zwolniony	po	3	
latach	 z	 powodu	 utraty	 zdrowia.	 Mieszkając	 przy	
ul.	 Szwedzkiej	 często	 spowiadał	w	naszym	kościele,	
oraz	 czas	wypełniał	 pracą	 charytatywną	 dla	 całego	
Dekanatu	Krakowskiego,	co	uzgadniał	z	ówczesnym	
ks.	 biskupem	Karolem	Wojtyłą,	 który	 odwiedzał	 go	
w	domu.	W	tej	pracy	pomagała	mu	siostra	Pani	Olga.	
Ks.	Witold	za	pozwoleniem	biskupa	mógł	odprawiać	
Msze	św.	na	ołtarzu	polowym	w	domu,	a	czasem	od-
prawiał	w	 dębnickim	 kościele.	 Praca	 z	 bratem	była	
bardzo	pomocna	i	dała	Pani	Oli	podwaliny	do	założe-
nia	Zespołu	Charytatywnego.

Opiekun	ZespołuOpiekun	Zespołu

Ks.	 Leszek	Kruczek	 od	 IX.	 2002	 r.	 jest	 6	 opieku-
nem	od	czasu	powstania	Zespołu

Przewodnicząca	ZespołuPrzewodnicząca	Zespołu

Pani	 Monika	 Matoga	 od	 IX.2010.	 [od	 XI.1994	 -	
IX.2010	Elżbieta	Porębska]

Pozyskiwanie	funduszyPozyskiwanie	funduszy

Kwesty	w	3	niedzielę	miesiąca,	datki	do	skarbonki	
św.	Antoniego,	 indywidualne	ofiary,	 także	od	sióstr	
i	braci	Żywego	Różańca,	sprzedaż	kadzidła,	Baranków	

Zespół	Charytatywny	–	wczoraj	i	dziśZespół	Charytatywny	–	wczoraj	i	dziś

i	świec	Caritas,	kwartalne	kwesty	przy	kościele	księży	
Salwatorianów	przy	ul	św.	Jacka.

Rodzaj	udzielanej	pomocy:	Rodzaj	udzielanej	pomocy:	

Comiesięczne	 zapomogi	 pieniężne,	 dofinansowa-
nie	w	miarę	 potrzeb	 i	możliwości	 do	 opłat	 czynszu,	
gazu,	prądu,	leków;	paczki	żywnościowe	w	Wielką	So-
botę,	dofinansowanie	poprzez	Szkołę	Podstawowa	Nr	
30	dla	uczniów	wycieczek,	zielonej	szkoły,	wyjazdów	
na	basen,	wyjść	do	teatru,	kina	itp.	wyjazdów	scholi,	
obiady	dla	osoby	niepełnosprawnej,	dofinansowanie	
do	rehabilitacji	dla	osoby	na	wózku	inwalidzkim,	czy	
też	inne	dofinansowania	w	zależności	od	nagłych,	lo-
sowych	potrzeb.	

Każda	pomoc	poprzedzona	jest	wywiadem	i	udzie-Każda	pomoc	poprzedzona	jest	wywiadem	i	udzie-
lana	stosownie	do	dochodów	osób	ubiegających	się	lana	stosownie	do	dochodów	osób	ubiegających	się	
o	pomoc.	Do	wywiadu	należy	przygotować	dokumen-o	pomoc.	Do	wywiadu	należy	przygotować	dokumen-
ty	wszystkich	 przychodów	 rodziny	 i	 podstawowych	ty	wszystkich	 przychodów	 rodziny	 i	 podstawowych	
wydatków.	 Przy	 zgłoszeniu	 należy	 podać	 nazwisko	wydatków.	 Przy	 zgłoszeniu	 należy	 podać	 nazwisko	
i	imię,	adres,	telefon	kontaktowy.i	imię,	adres,	telefon	kontaktowy.

Co	dalej	po	kweście.	Dokumentacja.Co	dalej	po	kweście.	Dokumentacja.

Pieniądze	z	wszelkich	zbiórek	i	darowizn	przelicza-
ne	są	i	rozdzielane	komisyjnie.	Następnie	księgowa-
ne,	oraz	nanoszone	na	indywidualne	kartoteki	każdej	
rodziny,	 czy	 osoby,	 gdzie	 zaznaczana	 jest	 forma	 po-
mocy.	 Zespół	 prowadzi	 oprócz	 kartotek	 segregatory	
z	dokumentami	Dowodów	Kasowych	itp.	Dokumen-
tacją	 prac	 Zespołu,	 	 Sprawozdaniami	 finansowymi	
kwartalnymi	 i	 rocznymi,	 które	 przekazywane	 są	 ks.	
Proboszczowi	do	Kancelarii	Parafialnej,	gdzie	są	do-
stępne	do	wglądu.

Punkt	OdzieżyPunkt	Odzieży

W	 podziemiach	 naszego	 kościoła	 przyjmowana	
jest	odzież	w	poniedziałki	w	godzinach	17.00	–	18.00,	
a	wydawana	w	czwartki	w	godzinach	17.00	–	 18.00.	
Punkt	pośredniczy	też	w	przekazywaniu	mebli,	sprzę-
tu	AGD,	RTV.

W	trakcie	ferii	zimowych	pojechaliśmy	z	rodziną	po-
szukać	 śniegu,	 przypomnieć	 sobie	 jak	wygląda.	Nie	
trzeba	było	jechać	daleko,	bo	już	około	2	godzin	drogi	
samochodem	od	domu,	mogliśmy	po	pas	kopać	się	w	
białym	puchu.	Dzieci	wyjeździły	się,	a	my	dorośli,	by-
liśmy	razem	z	przyjaciółmi	i	odpoczęliśmy	od	hałasu	i	
pędu	miasta,	od	pośpiechu	ciągłego	zdobywania	wię-
cej.	Od	kilku	lat	mam	szczęście	podczas	wyjazdów	spo-
tykać	 ludzi,	którzy	pozostawiają	w	mojej	głowie	coś	
wartego	przemyślenia,	analizy,	refleksji	już	w	domu.	
I	 tym	 razem	 też	 tak	było.	Poznałem,	 a	właściwie	 to	
On	mnie	zagadnął,	odmiatając	śnieg,	człowieka	zwią-
zanego	 z	ks.	Blachnickim.	W	 jego	 rodzinnym	domu	
odbyła	się	jedna	z	pierwszych	Oaz,	a	na	stole	warszta-
towym,	w	stolarni	ojca	ks.	Blachnicki	odprawił	jedną	
z	pierwszych	Mszy	św.	posoborowych	–	twarzą	do	lu-
dzi.	Wielkie	przeżycia	i	wspaniały	początek.	Mam	na-
dzieję	że	jeszcze	kiedyś	podjadę	do	Niego	i	porozma-
wiam	o	początkach	ruchu	oazowego	–	wszak	 jestem	
z	tym	ruchem	związany.

Rozmawialiśmy	 trochę	 o	 latach	 późniejszych.	
Opowiedział	 o	 życiu	 człowieka,	 który	 uważał	 się	 za	
twardszego	 od	 innych,	 mogącego	 wszystko.	 Wspo-
mniał	o	ignorancji	wobec	uwag	od	innych	–	cóż	oni	
mogą	 wiedzieć.	 Ze	 łzami	 w	 oczach	 wspomniał	 jak	
pokłócił	się	z	Bogiem	po	śmierci	swojego	syna	i	o	3	
zawałach	serca,	do	których	to	wszystko	doprowadzi-
ło.	 Skończył	 –	Widzi	 Pan	 teraz	muszę	 rano	 zażywać	
17	pastylek	i	nic	mi	już	nie	wolno.	I	nigdy	się	to	nie	
zmieni.	A	wie	pan	co,	wszystko	można	było	wcześniej	
wyregulować,	trzeba	było	tylko	słuchać...

****

Wszystko	 można	 było	 wyregulować	 –	 jakże	 ten	
scenariusz	 jest	 podobny	 do	 naszych.	 Piękny	 począ-
tek...	Pierwsza	Komunia	św.,	bierzmowanie,	wspania-
łe	ideały	i	marzenia	o	tym	co	będziemy	wspaniałego	
robić...	 Piękny	 ślub	 i	 wspaniały	 miesiąc	 miodowy.	
Potem	coś	się	popsuje,	nie	jest	już	tak	jak	sobie	wy-
obrażaliśmy.	Uciekamy:	w	wypacanie	się	na	siłowni,	
filozoficzną	ignorancję	prawd,	ekstremalne	wyjazdy,	
kumpli	w	pubie,	drugą	pracę...	Jak	jest	już	blisko	–	nic	
już	nie	mogę.

****
Za	nieco	ponad	miesiąc	będziemy	przeżywać	Świę-

ta	Wielkanocne.	Później	na	pytanie	„jak	tam	po	świę-
tach?”	odpowiemy	z	pewna	nostalgią	„Święta,	święta	
i	po	świętach”.	Nie	ważna	 jednak	 jest	 ta	standardo-
wa	odpowiedź,	ale	dużo	bardziej	mnie	przerażają	moi	
młodsi	 koledzy,	 którzy	 najchętniej	 w	 drugi	 dzień	
świąt	wróciliby	już	do	pracy,	bo	przecież	dwa	dni	z	ro-
dziną	to	za	dużo.	Co	można	z	nimi	tak	długo	robić.

Mamy	przed	 sobą	 czas	Wielkiego	Postu,	 czas	na	
wyregulowanie	 spraw.	 Nie	 trzeba	 wiele,	 a	 wybór	
mamy.	Na	Drogach	Krzyżowych	możemy	podjąć	 re-
fleksję	 o	 naszym	 życiu,	 o	 naszej	 relacji	 do	 bliskich	
i	do	tych	co	myślą	inaczej.	Gorzkie	Żale	pozwolą	nam	
zrozumieć,	 że	 nie	 jest	 nam	 najgorzej.	 Zrozumieć,	 że	
mamy	kogoś	kto	przez	to	wszystko	przeszedł	aby	nas	
wyratować.	Od	Środy	Popielcowej	możemy	codzien-
nie,	w	naszym	kościele,	 uklęknąć	 przed	 samym	Bo-
giem	 w	 najświętszym	 sakramencie	 i	 porozmawiać	
z	nim,	o	naszym	życiu,	o	tym	jak	go	poprawić,	którą	
drogę	wybrać,	albo	po	prostu	żeby	z	nim	pobyć	wspól-
nie.	Warto.	Bracie	nie	jest	jeszcze	za	późno	aby	wyre-
gulować	swoje	życie.

n
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Z ŻYCIA PARAFII Ks. Zygmunt Kostka, proboszcz

Każda	 organizacja	 na	 początku	 roku	 stawia	 sobie	
cele	do	wykonania.	 Jestem	przekonany	 iż	każda	pa-
rafia,	 jako	 określona	 społeczność	 musi	 co	 roku	 po-
stawić	 pewne	 zadania.	 Parafia	 to	 nie	 tylko	miejscu	
tzw.	„usług	religijnych”	 (chrzcić,	grzebać),	ale	wspól-
nota	ludzi,	która	chce	się	rozwijać	i	ubogacać.	Dlate-
go	w	tym	roku	pragniemy	skupić	się	następujących	
wyzwaniach:

1. Uczczenie	jubileuszu	100	rocznicy	urodzin	Karola	Uczczenie	jubileuszu	100	rocznicy	urodzin	Karola	
Wojtyły.Wojtyły.	 Trudno	 to	 wydarzenie	 pominąć	 w	 na-
szej	parafii,	gdzie	Karol	był	naszym	parafianinem.	
Główne	wydarzenia	odbędą	się	w	maju.	Program	
zostanie	przedstawiony.	

2. Włączenie	 wspólnoty	 parafialnej	 do	 codziennej	Włączenie	 wspólnoty	 parafialnej	 do	 codziennej	
adoracji	 Najświętszego	 Sakramentu.adoracji	 Najświętszego	 Sakramentu.	 To	 najważ-
niejsze	 wezwanie.	 Musimy	 sobie	 uświadomić	
wagę	 tego	wydarzenia.	Po	pierwsze	nasz	kościół	
zostanie	 otwarty.	 To	 wielkie	 wyzwanie	 dla	 nas.	
Samotny	 Pan	 Jezus	 w	 czasie	 adoracji	 to	 będzie	

Zadania	dla	Parafii	w	roku	2020Zadania	dla	Parafii	w	roku	2020

bardzo	smutny	obraz.	Do	serc	wszystkich	parafian	
i	 wszystkich	 przechodzących	 w	 ciągu	 dnia	 ulica	
Konfederacką	 czy	 Pułaskiego,	 powinna	 przedo-
stać	 się	 ta	wiadomość:	Bóg	czeka	na	 ciebie	 tutaj	
w	Najświętszym	Sakramencie.	Wejdź.	Złóż	tu	swo-
je	intencje,	podziękuj,	uwielbij	Go.	

3. Świadectwa	 grup	 parafialnych.Świadectwa	 grup	 parafialnych.	 Zachęcamy	
wszystkich	 którzy	 działają	 w	 grupach	 parafial-
nych	 by	 przemyśleli	 swoją	 strategię	 obecności	
w	naszej	parafii	w	tym	roku.

4. Dokończenie	remont	salki	w	podziemiu	i	rozpoczę-Dokończenie	remont	salki	w	podziemiu	i	rozpoczę-
cie	 remontu	naszych	 organówcie	 remontu	naszych	 organów.	 To	 typowe	mate-
rialne	wezwanie.	 Pragniemy	przynajmniej	 jedno	
pomieszczenie	w	podziemiach	kościoła	wyremon-
tować,	 by	 można	 było	 się	 tam	 spotkać	 w	 ciągu	
całego	 roku.	 Jeśli	 chodzi	 o	 organy	 to	 będziemy	
kontynuować	 zbieranie	 funduszy	 w	 I	 niedziele	
miesiąca	by	w	tym	roku	rozpocząć	ich	remont.	

 

Kontakt	z	ZespołemKontakt	z	Zespołem

Poprzez	 Punkt	 Odzieży,	 Zakrystię,	 Kancelarię	
Parafialną.

Chcielibyśmy	wrócić	do	korzeni,	czyli	udzielać	po-Chcielibyśmy	wrócić	do	korzeni,	czyli	udzielać	po-
mocy	nie	 tylko	 finansowej,	 ale	 także	 duchowejmocy	 nie	 tylko	 finansowej,	 ale	 także	 duchowej,	 jak	
to	było	na	początku	pracy	Pani	Oli	z	s.	Faustynianą,	
kiedy	w	maju,	czerwcu,	czy	październiku	modliły	się	kiedy	w	maju,	czerwcu,	czy	październiku	modliły	się	
w	domach	z	osobami	chorymi,	czy	też	robiły	zakupy,	w	domach	z	osobami	chorymi,	czy	też	robiły	zakupy,	
itp.itp.

Dlatego	 poszukujemy	 chętnych	 wolontariuszy	Dlatego	 poszukujemy	 chętnych	 wolontariuszy	
do	 duchowej,	 czy	 też	 pomocnej	 pracy	 w	 Zespole,	do	 duchowej,	 czy	 też	 pomocnej	 pracy	 w	 Zespole,	
jak	 i	 chętnych	do	kwestowania,	czy	 też	 innych	prac	jak	 i	 chętnych	do	kwestowania,	czy	 też	 innych	prac	
w	Zespole.	w	Zespole.	

Zespól	 liczy	 ok.	 12	 osób,	 a	 od	 czasu	 powstania	
odeszło	 do	 Pana	 już	 13	 osób,	 dlatego	 poszukujemy	

nowych	 osób,	 mimo,	 że	 w	 Zespole	 czynnie	 działają	
jeszcze	 nieliczne	 Panie	 działające	 od	 początku	 jego	
powstania	 jak	 Pani	 Władysława	 Zięba,	 czy	 Halina	
Kaliszka.

Od	2001	r.	co	roku	wyjeżdżamy	na	tzw.	Dzień	Sku-
pienia,	by	podziękować	Panu	Bogu	za	siły	do	pracy	
na	 rzecz	potrzebujących	 i	nabrać	 ich	 i	umacniać	 się	
do	 dalszej	 pracy.	Bo	 jest	 to	możliwe	 tylko	 z	 Panem	
Bogiem.

Zapraszamy	do	odwiedzenia	internetowej	zakład-
ki	Zespołu	Charytatywnego,	na	stronie	parafii.	 	 Jest	
tam	wiele	artykułów,	galeria	zdjęć	i	różne	informacje	
z	działalności	Zespołu.

Kraków	15.02.2020 
Elżbieta	Porębska.

n

Zadanie	plus	Zadanie	plus	

Zróbmy	wszystko	aby	na	nowo	Kościół	w	Polsce	stał	
się	miejscem	pojednania	i	spotkania.	

„Jesteśmy dzisiaj w Polsce bardzo podzieleni, 
nie szanujemy się. Dzielą nas nawet dobroczyn-
ne akcje. Jesteśmy coraz zamożniejsi a jedno-
cześnie coraz bardziej podzieleni. Co się z nami 
stało? Gdyby nasi rodzice, którzy umarli kilka-
naście lat temu teraz wstali, co by o nas powie-
dzieli? Oni by tego nie wytrzymali. Nie musimy 
być nawzajem wilkami dla siebie.” 

Niech	 te	 słowa,	 usłyszane	 podczas	 tegorocznej	
kolędy,	staną	się	dla	nas	wyzwaniem	w	budowaniu	
jedności	 pomiędzy	 nami.	 Święty	 Jan	 Paweł	 II	 użył	
genialnego	powiedzenia:	człowiek	jest	drogą	Kościo-
ła.	Każdy	człowiek.	I	ten	który	myśli	tak	jak	ja	i	ten	
który	ma	inne	poglądy.	Bratem	i	siostrą	w	Kościele	
jest	i	święty	i	największy	grzesznik.	Także	i	ten	który	
myśli	i	żyje	inaczej.	Za	niego	też	umarł	Jezus.	Kościół	
akceptuje	 każdą	 osobę,	 a	 nie	 akceptuje	 grzechu…	
Przyjmuje	grzesznika	i	odsyła	go	z	jego	grzechami	do	
stóp	Jezusa	Miłosiernego,	tutaj	w	Kościele,	a	nie	poza	
jego	drzwiami.	Patrząc	na	siebie,	 starajmy	się	 zoba-
czyć	 konkretną	 osobę,	 która	 jest	 dzieckiem	 bożym.	
Może	pobłądziła,	 jest	synem	marnotrawnym	i	może	
przyjdzie	dzień,	kiedy	znajdzie	się	z	powrotem	w	ra-
mionach	 miłosiernego	 Ojca.	 Pomóżmy	 mu	 w	 tym.	
Nas	wszystkich	chrześcijan	łączy	jedna	łaska	chrztu.	

Dlatego,	 niech	 nasza	 parafia	 na	 Dębnikach	 –	
cząstka	Kościoła	 –	 stanie	 się	miejscem,	 gdzie	 każda	
osoba	 która	 tutaj	wejdzie,	 poczuje	 się	 akceptowana	
i	przyjęta.	

Niech	nam	w	tym	wszystkim	 
Bóg	błogosławi.	Amen.

n
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KALENDAR IUM
1 III 2020 – 1 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17;  
Rz 5, 12. 17-19; Mt 4, 1-11;

2 III 2020  

Czyt.:	 Kpł	19,	1-2.	11-18;	Ps	19,	8.	9.	10.	15;	Mt	25,	31-46;

3 III 2020  

Czyt.:	 Iz	55,	10-11;	Ps	34,	4-5.	6-7.	16-17.	18-19;	Mt	6,	7-15;

4 III 2020  
Święto	św.	Kazimierza,	Królewicza,	patrona	Archidiece-
zji	Krakowskiej,

Czyt.:	 Syr	51,	13-20;	Ps	16,	1-2a	i	5.	7-8.	11;	Łk	12,	35-40;

Kazimierz	urodził	się	3	X	1458	r.	w	Krakowie	na	Wawe-
lu.	Był	drugim	z	kolei	spośród	sześciu	synów	Kazimierza	
Jagiellończyka.	Jego	wychowawcą	i	nauczycielem	był	ks	
Jan	Długosz,	kanonik	krakowski.

Św.	 Kazimierz	 jest	 jednym	 z	 najbardziej	 popularnych	
polskich	świętych.	Jest	także	głównym	patronem	Litwy.	
W	diecezji	wileńskiej	 do	dziś	 zachował	 się	 zwyczaj,	 że	
w	dniu	św.	Kazimierza	 sprzedaje	 się	obwarzanki,	pier-
niki	i	palmy;	niegdyś	sprzedawano	także	lecznicze	zioła	
(odpustowy	jarmark	zwany	Kaziukami).	

5 III 2020 

Czyt.:	 Est	(Wlg)	14,	1.	3-5.	12-14;	Ps	138,	1-2a.	2bc-3.	7c-8;	
Mt 7, 7-12;

6 III 2020 

Czyt.:	 Ez	18,	21-28;	Ps	130,	1-2.	3-4.	5-7.	7bc-8;	 
Mt	5,	20-26;

7 III 2020 

Czyt.:	 Pwt	26,	16-19;	Ps	119,	1-2.	4-5.	7-8;	Mt	5,	43-48;

8 III 2020 – 2 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.:	 Rdz	12,	1-4a;	Ps	33,	4-5.	18-19.	20	i	22;	 
2	Tm	1,	8b-10;	Mt	17,	1-9;

9 III 2020  

Czyt.:	 Dn	9,	4b-10;	Ps	79,	8.	9.	11	i	13;	Łk	6,	36-38;

10 III 2020  

Czyt.:	 Iz	1,	10.	16-20;	Ps	50,	8-9.	16bc-17.	21	i	23;	 
Mt 23, 1-12;

11 III 2020 

Czyt.:	 Jr	18,	18-20;	Ps	31,	5-6.	14.	15-16;	Mt	20,	17-28;

12 III 2020 

Czyt.:	 Jr	17,	5-10;	Ps	1,	1-2.	3.	4	i	6;	Łk	16,	19-31;

13 III 2020 

Czyt.:	 Rdz	37,	3-4.	12-13a.	17b-28;	 
Ps	105,	16-17.	18-19.	20-21;	Mt	21,	33-43.	45-46;

14 III 2020 

Czyt.:	 Mi	7,	14-15.	18-20;	Ps	103,	1-2.	3-4.	9-10.	11-12;	 
Łk	15,	1-3.	11-32;

15 III 2020 – 3 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.:	 Wj	17,	3-7;	Ps	95,	1-2.	6-7ab.	7c-9;	Rz	5,	1-2.	5-8;	 
J 4, 5-42;

16 III 2020  

Czyt.:	 2	Krl	5,	1-15a;	Ps	42,	2.	3;	43,	3.	4;	Łk	4,	24-30;

17 III 2020  

Czyt.:	 Dn	3,	25.	34-43;	Ps	25,	4-5.	6-7bc.	8-9;	 
Mt	18,	21-35;

18 III 2020  
Św.	Cyryla	Jerozolimskiego,	biskupa	i	doktora	Kościoła,

Czyt.:	 Pwt	4,	1.	5-9;	Ps	147,	12-13.	15-16.	19-20;	 
Mt 5, 17-19;

Św.	 Cyryl	 Jerozolimski,	 zwalczał	 herezję	 arian,	 którzy	
nie	uznawali	 prawdy	o	wcieleniu	Słowa:	 Chrystus	nie	
mógł	być	jednocześnie	i	Bogiem	i	człowiekiem.

19 III 2020  
Uroczystość	św.	Józefa	Oblubieńca	Najświętszej	Maryi	
Panny,

Czyt.:	 2	Sm	7,	4-5a.	12-14a.	16;	Ps	89,	2-3.	4-5.	27	i	29;	 
Rz	4,	13.	16-18.	22;	Łk	2,	41-51a;

Chcąc	poznać	szczegóły	z	życia	św.	Józefa	musimy	pole-
gać	na	na	przekazach	ewangelicznych.	Poświęcają	mu	
one	 łącznie	26	wierszy	w	których	 jego	 imię	występuje	
14	razy.

Józef	pochodził	z	rodu	króla	Dawida.	Mimo	wysokiego	
pochodzenia	 Józef	 nie	 posiadał	 żadnego	 majątku.	 Na	
życie	zarabiał	stolarstwem	i	pracą	jako	cieśla.	Zdaniem	
św.	Justyna	Józef	wykonywał	sochy	drewniane	i	jarzma	
na	 woły.	 Przygotowywał	 więc	 narzędzia	 gospodarcze	
i	rolnicze.	

Zaręczony	 z	 Maryją,	 Józef	 stanął	 przed	 tajemnicą	 cu-
downego	 poczęcia.	 Nie	 był	 według	 ciała	 ojcem	 Chry-
stusa.	Był	nim	jednak	według	prawa	żydowskiego	jako	
prawomocny	małżonek	Maryi.	Chociaż	więc	Maryja	po-
rodziła	Pana	Jezusa	dziewiczo,	 to	 jednak	wobec	prawa	
żydowskiego	i	otoczenia	Józef	był	uważany	za	ojca	Pana	
Jezusa. 

Miał	najpiękniejszą	śmierć	i	pogrzeb,	jaki	sobie	można	
na	ziemi	wyobrazić,	gdyż	byli	przy	św.	 Józefie	w	ostat-
nich	chwilach	jego	życia:	Jezus	i	Maryja.	Oni	też	urządzi-
li	mu	pogrzeb.	Może	dlatego	tradycja	nazwała	go	patro-
nem	dobrej	śmierci.

20 III 2020 

Czyt.:	 Oz	14,	2-10;	Ps	81,	6c-8a.	8bc-9.	10-11ab.	14	i	17;	
Mt	12,	28b-34;

21 III 2020 

Czyt.:	 Oz	6,	1-6;	Ps	51,	3-4.	18-19.	20-21a;	Łk	18,	9-14;

22 III 2020 – 4 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.:	 1	Sm	16,	1b.	6-7.	10-13a;	Ps	23,1-2ab.	2c-3.	4.	5.	6;	
Ef	5,	8-14;	J	9,	1-41;

23	III	2020	 
Wspomnienie	Św.	Turybiusza	z	Mogrovejo,	biskupa,

Czyt.:	 Iz	65,	17-21;	Ps	30,	2	i	4.	5-6.	11-12a	i	13b;	J	4,	43-54;

Turybiusz	urodził	się	16	listopada	1531	roku	w	rodzinie	
szlacheckiej	w	Mayorga	–	prowincja	Leon	 (Hiszpania).	
Studiował	 prawo	 w	 Salamance	 i	 Valladolid.	 Był	 tak	
zdolnym	prawnikiem,	 że	król	Hiszpanii	Filip	 II	powie-
rzył	mu	w	1573	r.	obowiązki	głównego	sędziego	inkwi-
zycji	w	Grenadzie.

W	1579	roku	został	również	z	nadania	króla	biskupem	
Limy	w	Peru,	która	była	wówczas	kolonią	hiszpańską.	
W	 ogromnej,	 prawie	 misyjnej	 diecezji	 próbował	 upo-
rządkować	 życie	 religijne,	 podnieść	 poziom	 intelektu-
alny	i	moralny	kleru.	Bronił	praw	miejscowej	ludności.	
Żeby	lepiej	się	z	nimi	porozumiewać,	nauczył	się	lokal-
nych	dialektów.	W	1583	r.	zwołał	synod	prowincjonal-
ny,	w	roku	1591	założył	w	Limie	seminarium	duchowne,	
pierwsze	w	Ameryce.	Ochrzcił	 i	bierzmował	ponad	pół	
miliona	 Indian,	 przemierzając	 przy	 tym	 setki	 kilome-
trów	swojej	diecezji	o	powierzchni	ponad	450	 tys.	km	
kwadratowych.	 Był	 człowiekiem	 modlitwy.	 Prowadził	
życie	pełne	umartwienia.

24 III 2020  

Czyt.:	 Ez	47,	1-9.	12;	Ps	46,	2-3.	5-6.	8-9;	J	5,	1-3a.	5-16;

25 III 2020  
Uroczystość	Zwiastowania	Pańskiego,

Czyt.:	 Iz	7,	10-14;	Ps	40,	7-8a.	8b-10.	11;	Hbr	10,	4-10;	 
Łk	1,	26-38;

Dzisiejsza	uroczystość	przypomina	nam	o	tym	wielkim	
zdarzeniu,	 od	którego	 rozpoczęła	 się	nowa	era	w	dzie-
jach	 ludzkości.	 Archanioł	 Gabriel	 przyszedł	 do	Maryi,	

niewiasty	 z	Nazaretu,	by	 zwiastować	 Jej,	 że	 to	na	Niej	
spełnią	 się	 obietnice	 proroków,	 a	 Jej	 Syn,	 którego	po-
cznie	w	cudowny	 i	dziewiczy	sposób	za	 sprawą	Ducha	
Świętego,	 będzie	 Synem	 samego	 Boga.	 Fakt,	 że	 uro-
czystość	 ta	przypada	często	w	 trakcie	Wielkiego	Postu	
uzmysławia	nam,	 że	 tajemnica	Wcielenia	 jest	nieroze-
rwalnie	związana	z	tajemnicą	śmierci	i	zmartwychwsta-
nia	Chrystusa.

26 III 2020 

Czyt.:	 Wj	32,	7-14;	Ps	106,	19-20.	21-22.	23;	J	5,	31-47;

27 III 2020 

Czyt.:	 Mdr	2,	1a.	12-22;	Ps	34,	17-18.	19-20.	21	i	23; 
	J	7,	1-2.	10.	25-30;

28 III 2020 

Czyt.:	 Jr	11,	18-20;	Ps	7,	2-3.	9bc-10.	11-12;	J	7,	40-53;

29 III 2020 – 5 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.:	 Ez	37,	12-14;	Ps	130,	1–2.	3–4.	5–7a.	7bc–8;	 
Rz	8,	8-11;	J	11,	1-45;

30 III 2020  

Czyt.:	 Dn	13,	41-62;	Ps	23,	1-2ab.	2c-3.	4.	5.	6;	J	8,	1-11;

31 III 2020  

Czyt.:	 Lb	21,	4-9;	Ps	102,	2-3.	16-18.	19-21;	J	8,	21-30;

1 IV 2020 

Czyt.:	 Dn	3,	14-20.	91-92.	95;	Ps:	Dn	3,	52-56;	J	8,	31-42;

2 IV 2020 

Czyt.:	 Rdz	17,	3-9;	Ps	105,	4-5.	6-7.	8-9;	J	8,	51-59;

3 IV 2020 

Czyt.:	 Jr	20,	10-13;	Ps	18,	2-3a.	4-6a.	7;	J	10,	31-42;

4 IV 2020 

Czyt.:	 Ez	37,	21-28;	Ps:	Jr	31,	10-12ab.	13;	J	11,	45-57;

5 IV 2020	–	Niedziela	Palmowa	Męki	Pańskiej,

Czyt.:	 Iz	50,	4-7;	Ps	22,	8-9.	17-18a.	19-20.	23-24;	 
Flp	2,	6-11;	Mt	26,14	–	27,66;

n
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KĄCIK
DLA DZIECI

Dobre	słowoDobre	słowo
Warto	abyśmy	zastanowili	się	nad	słowami,	które	wypowia-
damy	w	ciągu	dnia.	Są	ich	przecież	tysiące	albo	i	więcej.	Nie	
możemy	ich	wszystkich	kontrolować,	ale	przecież	ich	adre-
satem	są	nasi	najbliżsi	i	nieznajomi.	Postarajmy	się	mówić	
do	siebie	dobre	słowa.	

Zastanów	się	komu	dzisiaj	mógłbyś	 sprawić	 radość.	Może	
sąsiadce,	którą	często	mijasz	szybko	i	milcząco.	A	może	ustą-
pisz	miejsca	w	tramwaju,	czy	autobusie.	Gdy	wchodzisz	do	
szkoły,	też	z	pewnością	spotkasz	kogoś	kogo	możesz	obdaro-
wać	uśmiechem	i	dobrym	słowem.

To	przecież	nic	nie	kosztuje,	a	daje	tak	wiele.	Nie	zapomnij	
o	tym	zwłaszcza	w	Wielkim	Poście.	Wybierz	się	w	odwiedzi-
ny	lub	napisz	krótki	serdeczny	liścik.
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KRAKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
NR 30  UL. KONFEDERACKA 12
www.sp30krakow.pl

ZAPRASZAMY NA  
DNI OTWARTE SZKOŁY 

od 9.00 do 12.00
i

WYKWALIFIKOWANA
KADRA
NAUCZYCIELSKA

NAUKA W KLASACH  
INTEGRACYJNYCH  
I OGÓLNODOSTĘPNYCH

JEDNOZMIANOWY 
SYSTEM 
PRACY

DZIESIĘCIOGODZINNY 
ODDZIAŁ 
PRZEDSZKOLNY

Kraków

ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków
tel./ fax: (12) 266-36-58
e-mail: sp30@interia.pl
www.sp30krakow.pl
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Bezpieczna, kameralna szkoła z tradycją i świetnymi wynikami. 
Mamy rewelacyjną lokalizację – znajdujemy się w sercu Dębnik, 
przy ulicy Konfederackiej. Budynek znajduje się około 100 metrów 
do przystanków na Rondzie Grunwaldzkim. Nasi uczniowie są 
zróżnicowani i wszyscy czują się tu jak u siebie: szkoła posiada 
oddziały integracyjne. Wśród naszych uczniów jest bardzo wielu 
obcokrajowców, oferujemy zarówno zajęcia z religii, jak i etyki. 
Prowadzimy naukę w trybie jednozmianowym ze świetną kadrą 
nauczycielską oraz liczne, opcjonalne zajęcia pozalekcyjne.

ZAPEWNIAMY:
 y wykwalifikowaną kadrę
 y naukę w klasach integracyjnych  

i ogólnodostępnych
 y zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów  

wiodących oraz rozwijające zainteresowania  
i uzdolnienia uczniów

 y udział w konkursach przedmiotowych: 
kuratoryjnych i ogólnopolskich  
oraz w zawodach sportowych

 y pracę w systemie jednozmianowym
 y opiekę świetlicy od 7.00 do 17.00
 y dziesięciogodzinny Oddział Przedszkolny
 y zajęcia adaptacyjne dla przyszłych 

pierwszoklasistów
 y dobre domowe obiady

 y dwa bezpieczne place zabaw
 y pełnowymiarową salę gimnastyczną 
 y nowe boiska z bezpieczną nawierzchnią  

i bieżnią
 y opiekę psychologa, pedagoga  

i logopedy na terenie szkoły
 y dostosowania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi
 y sprzęt multimedialny w każdej sali 

lekcyjnej oraz nowoczesną bazę pomocy 
dydaktycznych

 y innowacje programowe w klasach I
 y zajęcia pozalekcyjne w ramach współpracy  

z MDK Akademia Dziecka Tygrysek, Radwan 
Sport, Centrum Języków Obcych Liberation

22.02 14.03




