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1.	 Kończy	się	miesiąc	maj.	Dziękuję	wszystkim	któ-
rzy	 uczestniczyli	 w	 nabożeństwach	 majowych	
w	kościele	 lub	przy	 kapliczce	 przy	ul.	 Twardow-
skiego.	Dziękuję	 klerykom	naszego	 seminarium	
salezjańskiego	za	animacje	Nabożeństwa	przy	ka-
pliczce	przy	ul.	Twardowskiego.	

2.	 Dnia	31	maja	grupa	młodzieży	wraz	z	ks.	Zygmun-
tem	udaje	się	na	spotkanie	młodzieży	na	Polach	
Lednickich.	

3.	 Nabożeństwa	 do	 Serca	 Pana	 Jezusa	 w	 czerwcu	
będą	odprawiane	w	kościele	w	dni	powszednie	po	
Mszy	świętej	o	godz.	18.00	a	w	soboty	i	niedziele	
o	17.30.	

4.	 Taca	z	pierwszej	niedzieli	miesiąca	–	2	czerwca	–	
jest	 przeznaczona	 na	 budowę	 ołtarza	 bocznego	
i	remont	organów.	

5.	 Zmiana	 tajemnic	 różańcowych	 w	 niedzielę	
2	czerwca,	po	Mszy	św.	o	godz.	8.30.

6.	 Dnia	8	czerwca	(sobota)	w	godzinach	wieczornych	
odbędzie	 się	 w	 naszej	 świątyni	 czuwanie	 przed	
Uroczystością	Zesłania	Ducha	Świętego.	

7.	 15	 czerwca	 –	 dzień	modlitw	 o	 beatyfikację	 Jana	
Tyranowskiego.	

8.	 Tegoroczna	procesja	Bożego	Ciała	rozpocznie	się	
Mszą	 świętą	w	 kościele	Matki	Bożej	 Fatimskiej	
o	 godz.	 16.00.	 Po	 Eucharystii	 wyruszy	 procesja	
w	kierunku	naszego	kościoła	 i	 przejdzie	między	
innymi	 ulicami:	 Wierzbową,	 Monte	 Cassino,	
Konfederacką.		Zakończenie	procesji	przed	naszą	
świątynią.

9.	 Dnia	 3	 czerwca	 swoje	 imieniny	 obchodzi	 
ks.	Leszek	Kruczek	a	24	czerwca	ks.	 Jan	Kuchar-
czyk	i	ks.	Jan	Cienkosz.

10.	 Jak	w	każdy	czwarty	 czwartek	miesiąca,	 tak	 i	 27	
czerwca,	Wspólnota	Męska	zaprasza	na	duchowe	
spotkanie	dla	mężczyzn.	Rozpoczęcie	eucharystią	
o	18.00.	Po	niej	spotkanie	z	krótką	konferencją	na	
temat:	„Wolność	i	uzależnienie	–	gdzie	są	granice”	
oraz	dyskusja.	Zapraszamy	wszystkich	mężczyzn,	
bez	 względu	 na	 stan,	 stopień,	 pozycję	 i	 wiek.	 
Bracia,	 zapraszamy	 po	 wzmocnienie	 duchowe,	
a	może	i	nie	tylko.

11.	 Dnia	 15	 czerwca	 Wspólnota	 Męska	 zaprasza	
na	 męski	 spływ	 kajakami.	 Więcej	 informacji		 
tel.	661	112	180	–	Irek.
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SŁOWO DLA ŻYCiA
Z	Ewangelii	według	św.	Jana	(J	14,	23-29)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zacho-
wywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i bę-
dziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Od-
chodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem 
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

SŁOWO DLA ŻYCiA

„Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i bę-
dziemy w nim przebywać”.	To	jest	niesamowita	obiet-
nica.	Bóg	w	Trójcy	Osób	 –	Ojciec,	 Syn	 i	Duch	Świę-
ty	 –	 chce	 rozgościć	 się	 w	 naszym	 sercu.	 Nie	 trzeba	
od	razu	lewitować	czy	doświadczać	stygmatów.	Bóg	
jest	miłością.	Czeka	na	nas	przy	naszych	„studniach”	
ludzkich	 miłości,	 przy	 których	 gasimy	 pragnienie.	
Czeka	z	obietnicą	swojej	miłości.	Prostej,	nieskończo-
nej,	wiecznej,	wiernej,	przebaczającej,	czułej	i	mocnej.	
Przez	te	ludzkie,	niedoskonałe,	niespełnione	miłości	
rozbudza	tęsknotę	za	tą	swoją	–	najpełniejszą.	

„On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszyst-
ko, co wam powiedziałem”.	Duch	Święty,	Pocieszyciel	
kontynuuje	misję	Jezusa	Chrystusa.	Chroni	go	przed	
zapomnieniem.	Sprawia,	 że	po	 2	 tysiącach	 lat	 Jezus	
w	Kościele	naucza,	uzdrawia,	przebacza,	daje	nadzie-
ję.	 Duch	 Święty	 podtrzymuje	 pamięć	 o	 Jezusie,	 ale	
nie	jest	to	pamięć	o	bohaterze	sprzed	wieków,	tak	jak	
się	pamięta	narodowych	bohaterów.	To	 jest	pamięć	
uobecniająca,	 żywa,	 ukryta	 za	 Słowem	 i	 sakramen-
tem,	 ale	 realna,	 mocna,	 przemieniająca.	 Prawdziwa	

„wieczna	 lampka”	 obecności	 Zmartwychwstałego	
w	 Kościele.	 W	 tym	 też	 sensie	 jest	 Pocieszycielem:	
bo	 sprawia,	 że	 nie	 jesteśmy	 sami.	W	Nim	Boża	mi-
łość	ogarnia	nas,	przytula,	pociesza,	odnawia,	zapala,	
zbawia.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat”.	głęboki	pokój	serca.	Czyż	nie	tęskni-
my	za	nim?	Czy	nie	pragniemy	tego	kojącego	leku	na	
nasze	rozedrgane	serca?	Słowa	o	pokoju	trzeba	połą-
czyć	 z	 całym	 kontekstem:	 „zachować	 słowo	 Jezusa”,	
„nie	 zapominać	Bożych	 obietnic”,	 „stać	 się	mieszka-
niem	Trójcy	Świętej”,	 „przyjąć	Pocieszyciela”.	Wtedy	
rodzi	 się	 pokój	 wewnętrzny,	 który	 nie	 pochodzi	 od	
świata.	Bo	świat	zawsze	będzie	dostarczał	powodów	
do	niepokoju.	Wystarczy	kilka	minut	oglądania	wia-
domości,	by	zacząć	się	bać	o	siebie,	o	innych,	o	przy-
szłość.	 Najważniejsze	 są	 duchowe	 łącza	 z	 Centrum	
i	odnajdywanie	centrum	swojego	życia	w	Nim.

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n

Niedługo	po	tym	jak	„Titanic”	 –	 	film	w	reżyserii	 Ja-
mesa	Camerona	–	wzruszył	miliony	widzów	na	całym	
świecie,	 zaczęto	 zastanawiać	 się	 nad	 fenomenem	
tegoż	 obrazu.	 Sukces	 finansowy	 filmu	 był	 bowiem	
ogromy.	W	sumie	Titanic	 zarobił	ponad	 	 2	miliardy	
USD.	W	roku	premiery	sale	kin	wypełnione	były	po	
brzegi.	Niektórzy	nawet	oglądali	opowieść	o	tonącym	
transatlantyku	 kilka	 razy.	 Skąd	 wzięła	 się	 jednak	
popularność	tej	opowieści?	Czyżby	na	wielkich	ekra-
nach	filmów	katastroficznych	było	niewystarczająco	
wiele?	Czyżby	wątek	miłosny,	w	scenerii	totalnej	za-
głady,	był	czymś	absolutnie	wyjątkowym?

Jacques	attali	–	francuski	intelektualista	–	w	eseju	
opublikowanym	w	paryskim	dzienniku	 „Le Monde” 
wyjaśnia	to	zjawisko	w	następujący	sposób:	„Titanic 
to my, nasze triumfalistyczne zadowolone z siebie, śle-
pe, przepełnione hipokryzją społeczeństwo […] Wszy-
scy domyślamy się, że gdzieś w mglistej przyszłości 
czyha na nas góra lodowa, w którą uderzymy, a po-
tem w dźwiękach muzyki pójdziemy na dno.”	 	Dalej,	
w	 sposób	 dość	 typowy	 dla	 swojej	 grupy	 światopo-
glądowej,	 Jacques	 attali	 identyfikuje	 gatunki	 „gór	
lodowych”,	o	które	współczesne	społeczeństwa	mogą	
się	rozbić.	Zalicza	doń	górę:		ekologiczną,	nuklearną,	
finansową,	terrorystyczną,	czy	fundamentalistyczną.	
Najistotniejsze	 jednak	wydaje	 się,	 wyeksponowane	
przez	 Zygmunta	 Baumana	 ustalenie,	 że	 „zderzenie	
z	 górą	 lodową”,	 oznacza	 przede	 wszystkim	 upadek	
cywilizacyjnego	ładu,	zachwianie	nomosu.	W	ten	też	
sposób	okazuje	się,	 że	film	Camerona	uwiecznia	nie	
tylko	historię	zatonięcia	słynnego	okrętu	i	pokłado-
wej	miłości,	ale	 również	 –	 jak	nie	przede	wszystkim	
–	dokumentuje	szczególny	typ	doświadczenia.	a	do-
świadczeniem	tym	jest	lęk.	

Typ	lęku,	przejmująco	zobrazowany	w	filmie	o	to-
nącym	 transatlantyku,	 zapisany	 zostaje	 przez	 Zyg-
munta	 Baumana	 pod	 hasłem	 „Syndromu Titanica”. 
Syndrom	ten	oznacza	„paniczny strach przed załama-
niem się cywilizacyjnej <wafelkowej skorupy> i wypad-
nięciem w nicość pozbawioną podstawowych elemen-
tów zorganizowanego, cywilizacyjnego życia.”	główną	
przyczyną	obaw	i	niepokojów,		w	zidentyfikowanym	

przez	Baumana	syndromie,	 jest	 zderzenie	się	 z	 tym,	
co	trudne	do	zauważenia.	Socjolog	z	Oxfordu	zauważa	
również,	że	dramaturgię	wydarzenia	wzmaga	brak	ja-
kiegokolwiek	sensownego,	logicznego	i	nade	wszyst-
ko	wykonalnego	planu	ewakuacji.	Sceneria	tonącego	
statku,	ostatecznie	staje	się	dla	niego,	alegorią	współ-
czesnego	świata.	Świata,	który	podszyty	jest	lękiem.	

Przekonanie,	 że	 świat	 jest	 groźny,	 nie	 jest	 oczy-
wiście	 rzeczą	nową.	Dla	 czasów	współczesnych	 zna-
mienny	 jest	 jednak	konkretny	 typ	obawy.	 Jak	prze-
konuje	 Bauman,	 niebezpieczeństwa	 dzisiejszego	
„świata	zewnętrznego”	podzielić	dają	się	na	trzy	gru-
py.	Pierwsza	z	nich	to	zagrożenia	dla	ciała	i	majątku;	
druga	–	uderzenia	w	trwałość	porządku	społecznego,	
a	trzecia	–	to	tzw.	„globalne	ostrzeżenia”.	

„globalne	 ostrzeżenia”	 to	 alarmy	nawołujące	 do	
gotowości	na	kataklizm,	mogący	w	każdej	chwili	na-
stąpić.	Przestrzegają	zarówno	przez	krachem	na	gieł-
dzie,	katastrofą	ekologiczną,	nową	odmianą	wirusa,	
zderzeniem	z	kometą,	czy	też	cyberatakami.	„global-
ne	ostrzeżenia”,	bez	względu	na	ich	treść,		stanowią	
ważny	 wątek	 współczesnych	 narracji,	 a	 wspólne	
dlań	jest	przesłane:	pod	naszymi	wodami	skrywa	się	
lód.	Z	poczuciem	zagrożenia,	wywołanego	przez	alar-
my	(również	te	fałszywe),	świat	dzisiejszy	radzi	sobie	
na	kilka	sposobów.	Jedną	ze	strategii	jest	wskazanie	
odpowiedzialnego	 za	 bezpieczeństwo	 ogółu	 two-
ru.	Tworem	tym	jest	państwo,	niejako	zobowiązane	
do	 pełnienia	 roli	 troskliwego	 opiekuna.	 Można	 je	
w	 związku	 z	 tym	bez	umiaru	winić	 za	wszelkie	wy-
padki	 i	niepowodzenia.	Nawet	 za	 swój	własny,	 cza-
sem	niesprawiedliwy	los.	Drugą	metodą	 jest	rozpo-
wszechnianie	 przekonywania,	 że	 „życie	 płynie	 od	
epizodu	do	epizodu”,	że	każda,	nawet	najbardziej	po-
rażająca	katastrofa	ma	charakter	przejściowy	i	daje	
zatuszować	 się	 tanią	 rozrywką.	 Trzeci	 sposób	 spro-
wadza	się	z	kolei	do	realizacji	maksymy	carpe	diem	
na	zasadzie:	skoro	przyszłość	jest	nieprzewidywalna,	
już	dziś	skorzystaj	z	tego,	z	czego	mógłbyś	cieszyć	się	
dopiero	 jutro.	 Zasada	 ta	 dopinguje	 ostatecznie	 do	
tego,	by	filozofię	oszczędzania	zastąpić	filozofią	kre-
dytu	konsumpcyjnego.	

refLekSjAMagdalena Zdun 

„Efekt	Noter	Dame”	i	„Syndrom	Titanica”
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Wszystkie	te	strategie	nie	są	w	stanie	zahamować	
rozpędzonego	 Titancia,	 ani	 też	 rozbić	wielkiej	 lodo-
wej	 góry.	 Co	 więcej	 podtrzymują	 one	 niepewność,	
tak	 by	wraz	 z	 nią,	mogły	 dalej	 istnieć.	 Poczucie	 za-
grożenia,	w	konsekwencji	stwarza	nowy	typ	obsesji:	
życia	 całkowicie	 bezpiecznego	 i	 przewidywalnego.	
Czy	 jednak	 fobii	 tej	 nie	 dałoby	 się	 zastąpić	 czymś	
innym?	Zapewne	tak.	Trzeba	by	tylko	zmusić	się	do	
„obrania	zupełnie	innej	trasy”	i	„zbudowania	innego	
transatlantyka.	 „Nowy	kurs”	 i	 „nowy	statek”	wiązać	
musiałby	się	z	przyjęciem	odmiennych	strategii	kon-
struktorskich	 i	 nawigacyjnych.	W	 nowym	 układzie	
przechodniość	relacji	 zastąpiona	musiałaby	być	sta-
bilizacją	międzyludzkich	więzi.	Indywidualizm,	dają-
cy	poczucie	niezależności,	 swobody,	ale	 i	niepewno-
ści,	zmuszony	byłby	zaś	do	zwrotu	w	stronę	tego,	co	
wspólnotowe.	 To	 wspólnota	 daje	 bowiem	 poczucie	
bezpieczeństwa	i	zobowiązuje	do	solidarności	w	obli-
czu	niebezpieczeństw.

I	 z	 tym	 też	ustaleniem	 łączy	 się	 tytułowy	 „Efekt 
Noter Dame”	–	stanowiący	niejako	znaczeniową	prze-
ciwwagę	dla	„Syndromu Titanica”.	Podczas	gdy	ostat-
nie	z	przywołanych	zjawisk,	opisuje	społeczne	niepo-
koje	związane	z	oczekiwanym	kataklizmem;	pierwsze	
–	 jest	odpowiedzią	na	 zaistniałą	 już	katastrofę.	 Ina-
czej	rzecz	ujmując:	„Syndrom Titanica”	to	zespół	nie-
pokojów	 towarzyszących	 rejsowi,	 którego	 motorem	
jest	 lekkomyślność	 i	 dezynwoltura,	 a	 „Efekt Noter 
Dame”	to	jedna	z	możliwych	do	przyjęcia	strategii	od-
budowy	porządku,	który	już	runął.	To	reakcja,	która	
wyraźnie	 przeciwstawia	 się	 kontynuowaniu	 polity-
ki	 krótkowzroczności	 i	 indywidualnych,	 godzących	
w	dobro	ogółu	sukcesów.	

Na	 statku,	 przemierzającym	 ponad	 sto	 lat	 temu	
atlantyk,	nie	zawiązała	się	żadna	wspólnota.	W	stro-
nę	 Statui	Wolności	 podróżowały	 ze	 Starego	 Konty-
nentu	tysiące	pasażerów,	realizujących	odrębne	stra-
tegie	życia,	interesów,	a	potem	i	przetrwania.	Dający	
się	zaobserwować	na	filmie	Camerona	brak	solidary-
zmu,	zaowocował	wypuszczaniem	w	morze	dziesiątek	
niewypełnionych	szalup	ratowniczych.	To	zaś	przesą-
dziło	o	rozmiarach	katastrofy	i	nadało	wydarzeniom	
symbolicznego	 charakteru.	 Równie	 symboliczną	
wymowę	miały	paryskie	wypadki	z	dnia	15	kwietnia	
2019	roku.	Wówczas	też,	późnym	popołudniem,	zapa-
liła	 się	 jedna	 z	najbardziej	 rozpoznawalnych	katedr	

na	świecie.	Noter Dame	–	bo	o	tę	świątynię	chodzi	–	
płonęła	na	oczach	świata	przez	wiele	godzin,	a	w	trak-
cie	jej	pożaru	zawiązywała	się	wokół	niej	wspólnota.	
Zanim	jeszcze	rozproszył	się	dym,	francuski	milioner	
i	właściciel	domów	mody	François-Henri	Pinault	zło-
żył	 deklaracje	 sfinansowania	 odbudowy,	 a	 decyzję	
swoją	tłumaczył	potrzebą	ratowania	duchowego	do-
bra.	Mówił	też	o	tym,	że	widział	młodych	ludzi,	któ-
rzy	płaczą.	I	to	zapewne	go	wzruszyło.	Po	deklaracji	
Pinault’a	 posypały	 się	 kolejne	ważne	 oświadczenia,	
płynące	ze	zlaicyzowanego	świata	biznesu	i	polityki.	
Nie	mniej	zobowiązani	do	wsparcia	odbudowy	czuli	
się	zwykli	ludzie	–	obywatele	Paryża,	Francji,	świata.	
Kierowała	 nimi	 chyba	 jakaś	 trudna	 do	 uchwycenia	
intuicja.	 Rzec	można:	 instynkt	 ocalenia	 tego	 co	 du-
chowe.	Pożar	był	to	bowiem	nie	byle	 jaki.	Wybuchł	
w	 kościele	 pięknym	 i	 zabytkowym,	 a	 miał	 miejsce	
w	 „Świętym Tygodniu”	 –	 jak	 powiedział	 sam	 pre-
zydent	 Emmanuel	 Macron	 –	 przedstawiciel	 laïcité 
ouverte,	czyli	świeckości	otwartej	na	fenomen	religij-
ny.	We	wnętrzu	palącego	się	kościoła	znajdowały	się	
niezwykłe	relikwie	Męki	Pańskiej:	cierniowa	korona	
i	gwóźdź.	ale	najbardziej	przejmujące	chyba	było	to,	
że	cały	świat	za	pośrednictwem	mediów,	bezsilnie	ob-
serwował	jak	płonie	symbol	chrześcijańskiej	Europy.	
I	z	tego	choćby	powodu,	wydarzenie	to	zestawić	trze-
ba	z	„Syndromem Titanica”. 

Oba	 zdarzenia	 mają	 wymowę	 apokaliptyczną	
i	symboliczną.	Ich	przesłanie	jest	 jednak	odmienne.	
Titanic	podsyca	lęk	i	dowodzi	bolesnej	prawdy	o	czło-
wieku.	 Pozostawia	 nas	 na	 rejsie	 pośród	 lodowych	
gór	z	pełną	świadomością,	że	i	my	możemy	wypaść	za	
burtę,	że	 i	dla	nas	nie	starczy	właśnie	ratunkowych	
szalup.	Ruina	Noter Dame	–	wciąż	 	 jeszcze	wznoszą-
ca	się	nad	Sekwaną	–	nawołuje	tymczasem	do	czegoś	
innego.	Prosi		by	zawiązać	wspólnotę	i	katedrę	odbu-
dować.	Ma	być	to	jednak	nie	tylko	wspólnota	przed-
sięwzięć	 budowlanych	 i	 pracy,	 ale	 nade	 wszystko	
wspólnota	wartości,	obrony	tego	co	fundamentalne,	
zasadnicze,	duchowe.	We	wspólnocie	takiej	ma	szan-
sę	zrodzić	się	solidaryzm.	Ten	zaś	dopiero	pozwali	po-
konać	lęk	–	obawę	przed	tym,	że	na	skrytej	pod	woda-
mi	lodowej	skale,	można	się	rozbić.	

n
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Kiedy zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie 
jego moc i świadczyć będziecie o mnie w Jero-
zolimie, w całej Judei oraz Samarii, a nawet aż 
po krańce świata. Po tych słowach został w ich 
oczach uniesiony i obłok zasłonił go przed ich 
wzrokiem. Kiedy z uwagą spoglądali w niebo, 
a on odchodził, oto dwaj mężowie w lśniących 
szatach stanęli przy nich i tak się odezwali: 
„Mężowie galilejscy, po cóż stoicie spoglądając 
w niebo? Ten Jezus, który został spośród was 
wzięty do nieba, powróci tak samo, jak widzieli-
ście go wstępującego do nieba”.

Dz	1,	8-11

Święto	Wniebowstąpienia	Pańskiego	obchodzimy	
na	pamiątkę	wstąpienia	do	nieba	zmartwychwstałego	
Jezusa	Chrystusa.	Jako	święto	chrześcijańskie	obcho-
dzone	jest	corocznie	w	40.	dniu	od	Zmartwychwstania	
Pańskiego	(czwartek).	Tegoroczne	obchodzone	jest	30	
maja.	W	 Polsce,	 w	 Kościele	 rzymskokatolickim	 uro-
czystość	 ta	 –	 zgodnie	 z	dekretem	watykańskiej	Kon-
gregacji	ds.	Kultu	Bożego	i	Dyscypliny	Sakramentów,	
umożliwiającym	 przeniesienie	 święta	 na	 najbliższą	
niedzielę,	w	krajach,	gdzie	dzień	ten	nie	jest	ustawo-
wo	wolny	od	pracy	–	od	2004	r.	obchodzona	jest	w	VII	
Niedzielę	Wielkanocną	(w	tym	roku	–	2	czerwca).	

Wniebowstąpienie	 jest	ukoronowaniem	 i	 zakoń-
czeniem	 życia	 ziemskiego	 Jezusa	 oraz	 Jego	 trium-
fem.	W	dziesięć	dni	po	Wniebowstąpieniu	większość	
chrześcijan	świętuje	Zesłanie	Ducha	Świętego.	Jezus	
przez	40	dni	po	swoim	zmartwychwstaniu	przebywał	
wśród	uczniów.	Po	upływie	 tego	czasu	apostołowie	
udali	się	razem	na	górę	Oliwną.	W	obecności	uczniów	
Jezus	uniósł	się	w	górę	i	zniknął.	

Wniebowstąpienie	 Jezusa	 Chrystusa	 opisują	 za-
kończenia	Ewangelii	św.	Marka	oraz	św.	łukasza	oraz	
początek	Dziejów	apostolskich.	Ewangelia	św.	Mate-
usza	zawiera	zaś	nakaz	misyjny	czyli	konieczność	gło-
szenia	Słowa	Bożego	po	wszystkie	czasy.	głoszenie	to,	
po	odejściu	Jezusa	do	Ojca,	przypadło	w	udziale,	z	nową	
mocą,	rozesłanym	po	świecie	pierwszym	uczniom	(tak-
że	tym	wychowanym	przez	apostołów),	lecz	ze	względu	
na	moc	Ducha	Świętego	trwa	przez	kolejne	pokolenia	

ludzi	–	do	dziś.	Jest	to	związane	z	wezwaniem	do	bycia	
aktywnym	w	świadectwie.	Św.	Jan	zaś	w	zakończeniu	
swojej	Ewangelii	poświadcza	o	prawdzie	tego	co	oso-
biście	widział,	a	co	dotyczyło	działalności	Pana	Jezusa.	

Kościół	Katolicki	dla	upamiętnienia	wniebowstą-
pienia	 Jezusa	 ustanowił	 święto	 Wniebowstąpienia	
Pańskiego,	obchodzone	40	dni	po	święcie	Wielkano-
cy.	Schizma	z	Kościołem	Prawosławnym	oraz	zmiany	
w	 kalendarzu	 spowodowały,	 że	 data	 obchodzenia	
tego	święta	jest	zazwyczaj	różna	dla	tych	dwóch	wy-
znań.	 Daty	 różnią	 się	w	 zależności	 od	 konkretnego	
kraju	i	roku.	W	szczególności	dekretem	Kongregacji	
ds.	Kultu	Bożego	 i	Dyscypliny	Sakramentów	z	dnia	
4	marca	2003	katolicy	w	Polsce	od	roku	2004	obcho-
dzą	święto	Wniebowstąpienia	w	VII	Niedzielę	wiel-
kanocną,	czyli	6	tygodni	po	Wielkanocy.	

Używana	 na	 zachodzie	 łacińska	 nazwa	 ascensio	
kładzie	nacisk	na	to,	że	wniebowstąpienie	Jezusa	do-
konało	się	własną	mocą.	Święty	augustyn	podkreśla	
ten	 fakt	 stwierdzając,	 że	 „Nikt	nie	wstąpił	do	nieba	
poza	Tym,	który	z	nieba	zstąpił,	Synem	Człowieczym,	
który	 jest	w	niebie”	 (Sermo	de	ascensione	Domini),	
prawosławni	 używają	 biblijnej,	 greckiej	 formy	 ana-
lepsis	(wzięcie	do	góry).	

Ostatnio	Wniebowstąpienie	przenoszone	jest	przez	
krajowe	konferencje	Episkopatów	na	niedzielę	po	tra-
dycyjnym	czwartku	Wniebowstąpienia.	Dla	Polski	de-
cyzję	taką	podjęła	Kongregacja	do	Spraw	Kultu	Bożego	
i	Dyscyplin	Sakramentów	4	marca	2003	roku	 (udzie-
lamy	pozwolenia,	aby	obchodzenie	Uroczystości	Wnie-
bowstąpienia	Pańskiego	było	przypisane	do	następu-
jącej	po	nim	siódmej	niedzieli	Wielkanocy).	Pierwszy	
raz	 święto	 w	 nowym	 terminie	 obchodzono	 w	 2004	
roku.	Kościół	Starokatolicki	Mariawitów	i	Reformowa-
ny	Kościół	Katolicki	w	Polsce	uroczystość	Wniebowstą-
pienia	Pańskiego	obchodzi	zawsze	w	czwartek	40	dni	
po	 Zmartwychwstaniu.	W	Święto	Wniebowstąpienia	
Pańskiego	 (obchodzone	 w	 czwartek)	 członkowie	 Ko-
ścioła	Ewangelicko-Reformowanego	i	Kościoła	Ewan-
gelicko-augsburskiego	(od	1994),	Kościoła	Ewangelic-
ko-Metodystycznego	i	Kościoła	Chrześcijan	Baptystów	
(od	1995)	oraz	Kościoła	Zielonoświątkowego	(od	1997)	
mają	prawo	do	zwolnienia	od	pracy	lub	nauki.

n
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Poczułem,	że	muszę	wypowiedzieć	się	na	temat,	któ-
rym	żyje	Polska	w	ostatnich	dniach	–	problemem	pe-
dofilii	w	Kościele	w	kontekście	filmu	„Tylko	nie	mów	
nikomu.”	Pragnę	by	nasi	wierni	i	ci,	którzy	uczęszcza-
ją	do	naszego	kościoła	na	Dębnikach	wiedzieli	 jaka	
jest	postawa	 ich	duszpasterzy.	Uważam,	 że	mają	do	
tego	prawo.	

1.	 Dobro	poszkodowanych	osób	powinno	być	naczel-
ną	troską	Kościoła.	

2.	 Wszystkie	 kwestie	 dotyczące	 wykorzystywania	
seksualnego	dzieci	przez	osoby	duchowne	powin-
ny	trafić	niezwłocznie	do	odpowiednich	organów	
państwowych	 i	 kościelnych.	 Zero	 tolerancji	 dla	
tego	typu	przestępstw.	

3.	 Osoby	 duchowne,	 które	 się	 dopuściły	 tych	 prze-
stępstw	 powinny	 ponieść	 karę	 zgodną	 z	 prawo-
dawstwem	państwowym	i	normami	Kościoła.	

4.	 Wyjaśnieniu	 tych	 spraw	 nie	 służy	 nieodpowie-
dzialna	postawa	duchownych,	którzy	bagatelizu-
ją	 ten	 problem	 (np.	 wypowiedź	 abp.	 głódzia	 na	
temat	 filmu:	 „Miałem	 inne	 zajęcia,	 nie	 oglądam	
byle	czego.”).	To	nie	film	niszczy	Kościół,	ale	nie-
adekwatna	reakcja	lub	jej	brak	na	zło	w	Kościele.	

5.	 Zwierzchnicy	 duchowni	 (biskupi,	 przełożeni	 za-
konni),	 którzy	 nie	 reagowali	 w	 tych	 sytuacjach	
zgodne	z	prawem	państwowym	i	kościelnym	po-
winni	ponieść	konsekwencje.	

6.	 Pedofilia	 nie	 jest	 tylko	 i	 wyłącznie	 problemem	
osób	duchownych.	Skupienie	się	 tylko	na	 jednej	
grupie	społecznej	jest	fałszywym	obrazem.	

7.	 Popieram	 każde	 działanie	 służące	 dobru	 dzieci	
i	 młodzieży,	 sprzeciwiam	 się	 wykorzystywaniu	
tego	problemu	w	celu	walki	z	Kościołem	lub	zdo-
bycia	politycznego	kapitału.	

amputacja	to	też	forma	leczenia, 
czyli	o	pedofilii	w	Kościele.

8.	 Kocham	 Kościół	 takim	 jakim	 jest,	 bo	 za	 Niego	
zmarł	Jezus	Chrystus.	Kocham	go	z	tym,	co	w	nim	
jest	dobre	i	piękne.	Także	z	tym,	co	jest	chore	i	wy-
maga	leczenia	(amputacja	to	też	forma	leczenia).		

Obejrzałem	 film	 ze	 smutkiem.	Mam	 nadzieję,	 że	
przyczyni	się	do	podjęcia	jakiś	decyzji	dla	dobra	Ko-
ścioła.	 Nie	 rozumiem	 tylko	 ostatnich	 scen.	 Dlacze-
go	 autorzy	 wybierają	 drogę	 dobijania	 się	 do	 drzwi	
księdza	 Kardynała?	 Przecież	 na	 stronie	 diecezji	
jest	 dostępny	 numer	 telefonu,	 pod	 którym	 można	
się	 umówić.	 Tak	 większość	 robi.	 Kiedy	 wybiera	 się	
drogę	 „domofonu”,	 to	można	 czasem	 „odbić”	 się	 od	
drzwi.	 albo	 prowokacja	 albo	 chęć	 pokazania	 sceny	
symbolicznej?

Zakończę	 piękną	wypowiedzią	 Ks.	Węgrzyniaka:	
„Jeśli	komukolwiek	naprawdę	zależy	na	ofiarach,	nie	
pozostawi	 bezkarnie	 sprawców.	 Jeśli	 komukolwiek	
naprawdę	 zależy	 na	 dzieciach,	 nie	 będzie	 widział	
oprawców	 tylko	 wśród	 duchownych.	 a	 jeśli	 komu-
kolwiek	 naprawdę	 zależy	 na	 Bogu,	 nie	 zrezygnuje	
z	Kościoła.	ani	bowiem	udawanie,	 że	nie	ma	choro-
by,	ani	odrzucenie	całej	medycyny	z	powodu	nawet	
najbardziej	zepsutych	lekarzy	nie	jest	nigdy	zdrowe.”

Ks.	Zygmunt	Kostka	SDB

jest	to	moja	prywatna	opinia	jako	proboszcza,
	dla	każdego	wiernego,,

który	pragnie	zapytać	mnie	w	tym	temacie,
	dlatego	też	nie	wszyscy	kapłani

muszą	się	ze	mną	zgadzać	

n

Duch	 Św.	 jest	 Osobą	 Trójcy	 Św.,	 o	 której	mówi	 się	
dzisiaj	 za	 mało	 i	 nadal	 pozostaje	 najmniej	 znaną	
współczesnemu	człowiekowi.	Może	jeszcze	ktoś	zwią-
zany	z	ruchem	charyzmatycznym	słyszał	coś	na	temat	
działania	i	darów	Ducha	Św.	Mimo	to	Jego	obecność	
jest	 zdecydowanie	 za	 mało	 przyzywana	 w	 naszym	
codziennym	życiu.	a	szkoda,	bo	może	tutaj	kryje	się	
zasadniczy	powód,	dla	którego	czujemy	się	tak	często	
słabi,	bezradni,	osamotnieni,	pozbawieni	siły	i	ener-
gii	 do	 życia.	 Za	 mało	 przypominamy	 sobie	 o	 Jego	
obecności	albo	po	prostu	nie	jesteśmy	jej	świadomi,	
a	przecież	On	jest	bliżej	nas	samych	niż	moglibyśmy	
przypuszczać.	O.	Krzysztof	guzowski	często	powtarza,	
że	 jesteśmy	 zanurzeni	 w	 Duchu	 Św.	 podobnie	 jak	
ryba	w	oceanie.	Kiedy	pytamy	o	 to	gdzie	 jest	Duch	
Św.	to	tak	jak	gdyby	ryba	pytała	o	to	gdzie	znajduje	
się	ocean?

Jeden	 z	 piękniejszych	 obrazów	 działania	 Ducha	
Św.	w	 człowieku	 znajdujemy	 u	 św.	 Jana	 od	Krzyża.	
W	 „Żywym	 Płomieniu	 miłości”	 tak	 opisuje	 cel,	 dla	
którego	wszyscy	żyjemy:

O żywy płomieniu miłości,
Jak czule rani siła żaru twego
Środka mej duszy najgłębsze istności!
Bo nie masz w sobie już bólu żadnego!
Skończ już! – jeśli to zgodne z twym pragnieniem!
Zerwij zasłonę tym słodkim zderzeniem!

O słodkie żaru upalenie!
O rano pełna uczucia błogiego!
O ręko miła, o czułe dotknienie,
Co dajesz przedsmak życia wieczystego
I spłacasz hojnie wszystkie zaległości!
Przez śmierć wprowadzasz do życia pełności!

Duch	Święty	prowadzi	nas	do	zjednoczenia	z	Bo-
giem	w	miłości.	Nie	będziemy	w	tym	miejscu	skupiać	
się	 na	 poszczególnych	 etapach	 drogi,	 które	 święty	
Jan	od	Krzyża	opisuje	szczegółowo	w	Pieśni	Ducho-
wej,	ale	przyjrzyjmy	się	temu	celowi,	do	którego	wszy-
scy	jesteśmy	pociągani.	Duch	Św.	prowadzi	do	„pełni	
życia”,	 daje	 „przedsmak	 życia	 wiecznego”,	 któremu	

towarzyszą	 radość,	 błogość	 i	 napełnienie.	W	 orygi-
nale	hiszpańskim	znajdujemy	takie	przymioty	Ducha	
Św.	jak:	łagodny	(suave, blando),	delikatny	(delicado),	
bliski	(no eres esquiva),	sprawiający	rozkosz	(regala-
do).	Duch	Św.	jest	spełnieniem	najgłębszych	naszych	
pragnień,	w	Nim	znajdujemy	to	za	czym	najbardziej	
tęsknimy	i	pośród	naszych	ciemności	jaśnieje	światło.

Działanie	 Ducha	 Św.	 św.	 Jan	 od	 Krzyża	 ujmuje	
w	następującym	komentarzu	do	„Żywego	Płomienia	
Miłości”:	

„tę	 właściwość	 ma	 również	 ów	 żar	 miłości.	
Dusza,	 której	dotyka,	niezależnie	od	 tego,	 czy	
miała	już	w	sobie	inne	rany	nędzy	i	grzechów,	
czy	była	zdrowa,	natychmiast	zostaje	zraniona	
miłością,	a	rany	pochodzące	z	innych	przyczyn	
stają	się	ranami	miłości.	(…)	Za	każdym	bowiem	
razem,	gdy	ten	żar	miłości	dotyka	rany	miłości,	
powiększa	tę	ranę,	a	im	bardziej	ją	rani,	tym	le-
piej	leczy	ją	i	uzdrawia.”

ŻPM	II,7

Duch	Św.	za	każdym	razem,	kiedy	powierzamy	Mu	
siebie	ogarnia	i	przemienia	całe	nasze	życie,	zarówno	
to	co	w	nim	jest	piękne,	ale	także	to	co	trudne	i	bo-
lesne.	On	jest	Bogiem,	dla	Niego	nie	ma	ograniczeń.	
Jak	pisze	o.	augustyn	Pelanowski:	

„Bóg	właśnie	z	padliny	naszego	życia	pragnie	
wydobyć	miód	miłości.	Nawet	jeśli	czujesz	się	
rozerwany	przez	los,	upadły,	nawet	gdyby	two-
je	życie	duchowe	gniło,	uwierz	w	cudowną	moc	
Boga.	On	potrafi	uczynić	dla	Ciebie	bardzo	wie-
le.	Tylko	On	ma	moc,	aby	gorzkie	chwile	nasze-
go	życia	przemienić	w	słodki	miód	mistycznej	
miłości.”	

Myślę,	że	bardzo	mocno	doświadczamy	tego	pod-
czas	spowiedzi	św.	Kiedy	wyznajemy	Jezusowi	nasze	
grzechy	i	słabości	–	On	wylewa	na	nas	swojego	Du-
cha.	Jego	mocą	wypala	wszystko	to	co	nas	zniewala,	
budzi	lęk	i	niepokój	oraz	przeszkadza	być	w	pełni	Jego	
dzieckiem.	 Kiedy	 szczerze	 oddajemy	 Mu	 wszystkie	
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nasze	 słabości,	 On	 je	 zabiera	 i	 daje	 nam	w	 zamian	
wolność,	 radość	 i	 pokój.	 To	 są	właśnie	 dary	Ducha	
Św.,	 których	 sami	 nie	 jesteśmy	w	 stanie	 sobie	 dać.	
Każdy	kto	doświadczył	wylania	Ducha	Św.	w	sakra-
mencie	pojednania	wie,	jak	wielka	to	siła	i	łaska.	

Doświadczenie	działania	Ducha	Św.	nie	ogranicza	
się	tylko	do	naszych	słabości.	On	jest	życiem,	wzbu-
dza	 życie.	 To	w	 jaki	 sposób	 rodzi	 się	 życie,	widzimy	
obecnie	obserwując	przyrodę,	która	intensywnie	„od-
żywa”	 na	wiosnę.	Woda,	 słońce,	 ciepło	 sprawiły,	 że	
w	przeciągu	zaledwie	kilku	dni	drzewa	i	krzewy	zazie-
leniły	 się	 i	wytworzyły	 różnobarwne	kwiaty.	 Zieleń	
jest	 bardziej	 intensywna	 na	 wiosnę	 niż	 w	 pozosta-
łych	 częściach	 roku.	 Ptaki	 śpiewają	 żwawo	 i	 zakła-
dają	gniazda.	W	powietrzu	wyczuwamy	oznaki	życia.	
Rozkwitająca	wokół	przyroda	jest	oznaką	Ducha	Św.,	
który	 zawsze	 objawia	 się	 całym	bogactwem	 swoich	
darów.	

Kiedy	Duch	Św.	przychodzi	to	nadaje	nową	jakość	
i	świeżość	naszemu	życiu.	On	nas	stwarza	na	nowo.	
Daje	swoją	mądrość,	zrozumienie,	umiejętność,	radę,	
męstwo,	pobożność	i	bojaźń	Bożą.	Sprawia,	że	nasze	
życie	 owocuje:	 „miłością,	 radością,	 pokojem,	 cierpli-
wością,	 uprzejmością,	 dobrocią,	 wiernością,	 łagod-
nością	 i	 opanowaniem.”	 (ga	 5,22-23).	W	 ten	 sposób	
zaczynamy	być	pod	Jego	wpływem,	działać	pod	Jego	
natchnieniem.	

Moja	znajoma	opowiadała	jak	znalazła	się	kiedyś	
w	sytuacji,	kiedy	zmarła	kilkuletnia	córka	jej	bliskiej	
koleżanki	i	chciała	ją	pocieszyć.	Jak	się	zachować?	Co	
można	powiedzieć	w	takiej	chwili?	W	obliczu	drama-
tu	człowiek	wydaje	się	bezradny.	Przed	rozmową	po-
modliła	 się	 do	Ducha	 Św.	 i	 poprosiła	go	 o	 światło.	
Kiedy	przyszła	do	tej	kobiety,	mimo	lęku	powiedziała:	
„stoisz	już	teraz	jedną	nogą	w	niebie.	Pan	zabrał	twoją	
córkę	do	siebie	aby	wstawiała	się	za	tobą	przed	Jego	
obliczem	 i	 wypraszała	 potrzebne	 łaski	 dla	 Ciebie”.	
Kobieta	była	 zaskoczona	właśnie	 taką	odpowiedzią,	
jednak	podziękowała	za	to,	kiedy	uświadomiła	sobie,	
że	Bóg	czyni	czasami	rzeczy	po	ludzku	nie	zrozumia-
łe,	ale	które	mają	znaczenie	w	szerszej	perspektywie.	
Duch	Św.	pozwala	nam	odkryć	nowy	sens	wydarzeń,	
które	 nas	 spotykają,	 odkryć	 ich	 głębsze	 znaczenie.	
On	także	może	zrodzić	w	nas	dobre	myśli	 i	pragnie-
nia	w	odpowiednich	chwilach,	kiedy	go	przyzywamy	
i	 zapraszamy	do	naszego	życia.	Kiedy	sobie	 z	 czymś	
nie	radzę	i	oddaję	to	Jemu,	wtedy	On	przejmuje	ini-
cjatywę	 i	 bierze	 odpowiedzialność	 za	 te	 sytuacje	
i	wydarzenia.

Ludzie	przeniknięci	Duchem	Św.	są	zdolni	czynić	
rzeczy	 wielkie,	 które	 przekraczają	 ich	 ludzkie	 moż-
liwości.	 Również	 dzisiaj	 nie	 brakuje	 takich	 osób.	
Myślę,	że	wielu	zna	historię	asia	Bibi,	która	została	
skazana	na	 karę	 śmieci	 i	 przez	 ostatnie	 9	 lata	 była	
więziona	w	Pakistanie	za	rzekomą	obrazę	Mahometa.	
Podczas	odbywania	kary	była	wielokrotnie	zmuszana	
do	wyparcia	się	wiary,	bita,	zastraszana	i	przetrzymy-
wana	w	izolatce	bez	okien	i	bez	dostępu	do	wody.	Po-
mimo	presji	nie	zaparła	się	Jezusa.	W	pożegnalnym	
liście	 do	męża	 i	 dzieci	 pisanym	 z	więzienia	mówiła	
o	swojej	wielkiej	miłości	do	rodziny	i	Boga.	Żegnając	
się	z	najbliższymi	złożyła	wyznanie	wiary	chrześcijań-
skiej.	Pan	Bóg	jednak	ma	dla	niej	jeszcze	inny	plan,	
dlatego	po	wielokrotnych	apelacjach	i	interwencjach	
osób	 ze	 świata	 zachodniego	wyrokiem	sądu	 została	
uniewinniona	i	potajemnie	opuściła	Pakistan.	Rodzi	
się	pytanie	co	sprawia,	że	człowiek	może	wytrzymać	
tak	wiele	cierpienia	i	nie	załamać	się	pośród	prześla-
dowań?	Ten,	kto	jest	mocno	zakorzeniony	w	centrum	
swojej	duszy,	gdzie	mieszka	Duch	Św.,	tylko	taki	czło-
wiek	ma	wystarczająco	dużo	odwagi	i	siły	do	przeciw-
stawienia	 się	 złu	 i	 wytrwania	 pośród	 przeciwności.	
Duch	św.	daje	siłę	i	moc.	Tylko	On	może	nas	dzisiaj	
przeprowadzić	pośród	przeciwności,	których	nie	bra-
kuje	także	wokół	nas.

Na	 koniec	 jeszcze	 komentarz	 Dydyma	 aleksan-
dryjskiego	na	temat	działania	Boga	zawarty	w	dziele	
„O	Trójcy	Świętej”:	

„Duch Święty, wraz z Ojcem i Synem jedyny 
Bóg, razem z Nimi odradza nas w chrzcie i przy-
wraca nam pierwotne piękno, które zostało ze-
szpecone. (…). W zamian za ziemię daje niebo 
i otwarty dostęp do raju; czyni godniejszymi od 
aniołów i przez moc Bożą gasi wodami chrztu 
wiekuiste płomienie piekieł. 
Glinianym naczyniem jest człowiek, dlatego na-
leży go wpierw obmyć wodą, a następnie umoc-
nić i wykończyć w ogniu, a Bóg jest ogniem 
trawiącym. Człowiek więc potrzebuje Ducha 
Świętego, aby On go odnowił i doprowadził do 
doskonałości. Ten duchowy ogień może nawod-
nić; ta duchowa woda może przetopić”. 

Przyjdź	 Duchu	 Święty,	 przemieniaj	 nasze	 serca	
i	otwieraj	je	na	tych,	którzy	są	także	spragnieni	Two-
jej	miłości!

n

męSki
punkt WiDzeniA

Janusz Kościński

Wytrwałe	poszukiwania

Przeczytałem	 ostatnio	 historię	 81-letniej	 Irlandki,	
wychowanej	 w	 sierocińcu,	 która	 po	 sześćdziesięciu	
latach	poszukiwań	odnalazła	swoją	104-letnią	matkę.	
Wytrwałość	 kobiety	 zaowocowała	 wielką	 radością	
z	 rozmowy	dwóch	najbliższych	 sobie	 osób.	 Czytając	
miałem	dwie	refleksje.	Pierwsza:	jakże	rzeczywistość	
jest	inna	od	tematu	wielu	dzieł	literackich	czy	filmo-
wych.	 Dzieł	 w	 których	 bohater	 poszukuje	 swoich	
bliskich,	aby	im	w	twarz	wykrzyczeć	różne	złe	słowa.	
Inna	 od	 naszych	 podwórek	 gdzie	młodzież	 narzeka	
na	swoich	„starych”.	a	my	dorośli,	czy	bylibyśmy	tak	
wytrwali	żeby	przez	tyle	lat	szukać	swoich	rodziców,	
swojej	matki	po	to	aby	powiedzieć	jej	dobre	słowo?

Tu	 jest	 miejsce	 na	 drugą	 refleksję.	 Jak	 dobrze	
jest	 większości	 z	 nas,	 że	 możemy	 mieć	 swoich	 bli-
skich,	 swoje	 matki	 na	 „wyciągnięcie	 telefonu”,	 po	
chwili	spaceru,	krótkiej	podróży.	Czy	doceniamy	ten	
komfort?	

Często	spieszymy	się	–	za	chwilę,	jutro	w	przyszłym	
tygodniu	Cię	odwiedzę.	Sam	często	mówię	„mamo	zro-
bię	to	w	przyszłym	tygodniu”.	Mamy	tyle	ciekawych	
spraw	do	załatwienia,	meczy	do	obejrzenia,	wycieczek	
w	góry	–	a	czas	ucieka.	Tu	przypominam	sobie	reflek-
sję	mojego	przyjaciela,	nieco	wcześniej	urodzonego,	
niedawno	przeczytaną	w	emailu:

Ledwo zaczął się dzień i… jest już szósta wieczorem. 
Tydzień ledwo przybył w poniedziałek i już jest 
piątek.
... a miesiąc już minął.
... a rok prawie się kończy.
... i minęło już 40, 50 lub 60 lat naszego życia.
... i zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy naszych 
rodziców, przyjaciół.
I zdajemy sobie sprawę, że jest już za późno, aby 
wrócić. Więc... 

Więc...	może	o	tym	za	chwilę.	Czy	nasze	mamy	mia-
ły	mecze,	ciekawe	sprawy,	wycieczki...	Nie,	one	były	
z	 nami.	 Wycierały	 nasze	 nosy,	 leczyły	 potłuczone	

kolana...	 Składały	 połamane	 serca,	 gdy	 już	 trochę	
podrośliśmy.	 Czerpaliśmy	 garściami	 z	 ich	 serc	 peł-
nych	miłości	–	tak	jak	nasze	dzieci	czerpią	z	nas.	Pa-
miętam,	jak	szczęśliwie	spędzałem	czas	na	parapecie	
okna	w	kuchni,	patrząc	bezpiecznie	na	piękny	świat	
za	oknem	i	wiedząc,	że	obok	krząta	się	mama.

Wracając	 do	naszego	 „więc”	 skorzystajmy	 z	 tego	
że	 nie	musimy	 szukać	 przez	 60	 lat,	 że	mamy	bliżej.	
Spróbuj	już	dziś,	nie	jutro,	nie	za	tydzień,	ale	dziś	„od-
naleźć”	nasze	mamy,	poświęcić	im	czas,	serce	i	dobre	
słowo.

n
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Wspólnota męska z Dębnik 

MCCM

Wspólnota	 męska	 przy	 kościele	 Św.	 Stanisława	 Kostki	
na	 Dębnikach	 zaprasza	 na	 cykliczne	 spotkania	 duchowe	
dla	wszystkich	mężczyzn,	w	ramach	cyklu	„Męski	Czwarty	
Czwartek	Miesiąca”	(MCCM).

W	 każdy	 czwarty	 czwartek	 miesiąca	 rozpoczynamy	
o	godz.	18:00	wieczorną	Mszą	świętą.	Po	niej	krótka	konfe-
rencja	na	wybrany	„męski”	temat.	Ostatnią	częścią	spotka-
nia	jest	dyskusja	z	pytaniami	do	prowadzącego	oraz	z	wypo-
wiedziami	uczestników.

Spotkania	MCCM	mają	na	celu	wzmocnienie	duchowo-
ści	mężczyzn,	stworzenie	męskiej	płaszczyzny	do	wymiany	
doświadczeń	na	tematy	wiary,	życia,	rodziny,	pracy	zawodo-
wej,	itp.	Konferencje	wygłaszają	mężczyźni	–	znani	i	niezna-
ni,	kapłani,	świeccy	–	fachowcy	w	danej	dziedzinie,	temacie.

Zachęcamy	do	wzięcia	udziału	w	tej	inicjatywie	wszyst-
kich	mężczyzn,	zarówno	tych,	którzy	są	wzorem	dla	innych,	
ale	też	i	tych,	którzy	być	może	pogubili	priorytety	i	stracili	
równowagę	życiową.

Bracie,	Mężczyzno	!
Poświęć	raz	w	miesiącu	około	100	minut,	przyjdź	–	daj	sobie	
szansę	usłyszenia	co	 inni	mają	do	powiedzenia	 lub	zabra-
nia	głosu	na	nurtujące	problemy.	Poczuj	potrzebę	takiego	
spotkania	w	męskim	gronie	i	namów	swojego	przyjaciela,	
kolegę,	kogoś	z	rodziny.

łatwo	 zapamiętać	 –	męskie	 czwarte	 czwartki	miesiąca	 na	
Dębnikach.

Najbliższy	 termin	spotkania	 –	 czwartek	27	 czerwca,	a	 jego	
temat	to:	„Wolność	i	uzależnienie	–	gdzie	są	granice”.	Zbliża-
ją	się	wakacje,	czas	kiedy	bardzo	wielu	z	nas	poczuje	„wiatr	
we	 włosach”.	 Może	 warto	 wcześniej	 przyjść,	 posłuchać,	
porozmawiać.

W	 lipcu	 i	 sierpniu	 –	 wakacyjna	 przerwa,	 następne	 mę-
skie	 spotkania	 z	 cyklu	MCCM	będziemy	kontynuować	od	
września.

Zapraszamy	wszystkich	braci,	mężczyzn	do	uczestnictwa.

Wspólnota	męska	z	Dębnik	
n

kALenDArium

26 V 2019 – 6 Niedziela Wielkanocna,

Czyt.: Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67, 2-3. 5 i 8;  
Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29;

27 V 2019 

Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa,

Czyt.: Dz 16, 11-15; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b;  
J 15,26 – 16,4a;

Augustyn, nazywany apostołem Anglii, żył w VI w. 
Będąc opatem benedyktyńskiego klasztoru św. An-
drzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza 
Wielkiego wraz z 40 mnichami do Brytanii (596). 
Sakrę biskupią Augustyn otrzymał za zezwoleniem 
papieża z rąk biskupa Arles w Galii, prawdopodobnie 
jeszcze w drodze do Anglii. 

Jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbu-
ry Augustyn otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. 
Ufundował pierwszą w Anglii katedrę w Canterbury, 
która obecnie znajduje się na liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. 

28 V 2019 

Czyt.: Dz 16, 22-34; Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; J 16, 5-11;

29 V 2019 

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,

Czyt.: Rdz 12, 1-4a; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Łk 6, 27-38;

Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hra-
biowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wied-
nia. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, 
założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez 
Pawła VI w 1975 roku. 

Całe życie s. Urszuli – założycielki Urszulanek Sza-
rych – było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi 
i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszcze-
gólne domy, kształtowała w siostrach ducha ewange-
licznej radosnej służby. „Naszą polityką jest miłość. 
I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze 
siły, nasz czas i nasze życie” – powtarzała często.

30 V 2019 

Wspomnienie św. Jana Sarkandra,  
prezbitera i męczennika,

Czyt.: Dz 18, 1-8; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; J 16, 16-20;

Jan urodził się 20 grudnia 1576 r. w Skoczowie nad 
Wisłą (na Śląsku Cieszyńskim), skąd pochodził jego 
ojciec, Grzegorz Maciej Sarkander. 

Jego kapłańska droga przypadła na okres walk po-
między Husytami, Luteranami a Katolikami. 13 lu-
tego 1620 r. został aresztowany i uwięziony; był 
okrutnie torturowany. Nie sposób tutaj opisać okru-
cieństwa jakie protestanci przygotowali św. Janowi. 
Oddał Bogu ducha 17 marca 1620 roku wskutek od-
niesionych obrażeń.

31 V 2019 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,

Czyt.: So 3, 14-18; Ps: Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6; Łk 1, 39-56;

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrze-
ścijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do 
zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 
1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zacho-
dzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Boni-
facy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi 
jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei 
(1441) to święto zatwierdził.

Nawiedzenie to spotkanie dwóch matek. Według tra-
dycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na 
zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamięt-
niają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek 
(kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zbo-
czu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzcicie-
la (kościół położony w samym mieście). Maryja praw-
dopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain 
Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do 
Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś 
pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem 
przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która 
mogła wynosić ok. 150 kilometrów.
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1 VI 2019 

Wspomnienie św. Justyna, męczennika,

Czyt.: Dz 18, 23-28; Ps 47, 2-3. 8-9. 10; J 16, 23b-28;

Justyn urodził się na początku II w. we Flavia Ne-
apolis (dzisiejszy Nablus w Samarii), w pogańskiej 
rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto było 
jednym z ważniejszych centrów kultury greckiej 
i rzymskiej na terenie Palestyny. Od młodości pa-
sjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. 
Przebadał systemy Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, 
epikurejczyków i modnych wówczas stoików. Jeszcze 
bardziej nurtowały go problemy religijne. W ten spo-
sób zainteresował się judaizmem i chrześcijaństwem. 
Czytał Pismo św. i przyglądał się życiu chrześcijan. 
Badał ich naukę, obserwował ich obyczaje. Około 
roku 130 przyjął chrzest w Efezie. Stał się gorliwym 
wyznawcą.

Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijaństwa 
w II wieku. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdo-
był prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgro-
madził koło siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi 
dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i religijne. 
Sam przekonany o tym, że tylko w chrześcijaństwie 
jest pełna prawda, dążył do tego, by i jego uczniowie 
byli o tym przekonani. Jednym z jego uczniów był Ta-
cjan, późniejszy apologeta. Wydał wiele apologii.

2 VI 2019 – 7. Niedziela Wielkanocna, 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

Czyt.: Dz 1, 1-11; Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23;  
Łk 24, 46-53;

3 VI 2019 

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwan-
gi i Towarzyszy,

Czyt.: Dz 19, 1-8; Ps 68, 2-3. 4-5ac. 6-7ab; J 16, 29-33;

Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świę-
tych. Afryka Czarna – Środkowa i Południowa – ze-
tknęła się z Kościołem dopiero wiele wieków póź-
niej. Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. W 1879 r. przybyli tam 
Ojcowie Biali, którzy spotkali się z przychylnością 
mieszkańców. Jednak w kilka lat później razem 

z misjonarzami anglikańskimi zostali zmuszeni przez 
króla Mtera do opuszczenia kraju. Kiedy po jego 
śmierci na tron wstąpił Mwanga, rozpoczęło się 
krwawe prześladowanie chrześcijan. Pierwsze prze-
śladowanie dotknęło misję anglikańską. W Nate-
be nieopodal stolicy kraju, Kampali, wbito na pale 
i żywcem spalono trzech uczniów szkockiego misjo-
narza Mackaya, który uczył Murzynów czytać, pisać 
i wierzyć. Z rozkazu króla zginął następnie pierwszy 
biskup anglikański, Hannigton.

Wkrótce ofiarą nienawiści padli także neofici kato-
liccy – wśród nich dworzanie króla. Przez wiele dni 
na uwięzionych wywierano wszelkiego rodzaju na-
ciski. Wśród męczenników było dwóch chłopców, 
liczących zaledwie 12 lat. Dnia 3 czerwca 1886 roku 
w Namugongo zapłonął stos. Zawiniętych w trzcino-
we maty misjonarzy kolejno wrzucano w płomienie. 
Było to w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Męczenników było bardzo wielu.

Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko 
z uśmiechem poniósł śmierć, ale zachęcał innych do 
wytrwania pomimo tego że jego ciało palono wolno 
na ogniu, zaczynając od stóp. 

4 VI 2019  

Czyt.: Dz 20, 17-27; Ps 68, 10-11. 20-21; J 17, 1-11a;

5 VI 2019 

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika,

Czyt.: Dz 20, 28-38; Ps 68, 29-30. 33-35a. 35b-36bc;  
J 17, 11b-19;

Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, 
w Anglii (Wessex). Na chrzcie otrzymał imię Win-
fryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby 
Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, na-
stępnie w opactwie w Nursling. Przyjął imię Bonifa-
cy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku ży-
cia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję 
kierownika szkoły w Nursling.

Odbył 3 podróże misyjne po terenach północnych 
Niemiec i Holandii (Fryzja) chrzcząc tysiące pogan, 
zakładając liczne opactwa benedyktyńskie. Będąc pa-
pieskim legatem porządkował Kościół, przywracając 
dawną karność i ład. Ustanawiał liczne biskupstwa.

Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do Fry-
zji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został 
napadnięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 
czerwca 754 roku zamordowany.

6 VI 2019 

Wspomnienie św. Norberta, biskupa,

Czyt.: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11;  
J 17, 20-26;

Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii w zna-
komitej rodzinie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, 
kiedy Norbert był jeszcze chłopcem, został mianowa-
ny kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać pensję 
na swoje utrzymanie. 

W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od pioru-
na. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. 
Wstąpił do benedyktynów w Siegburgu, podejmując 
pokutę i modlitwę. Wyrzekł się godności i mająt-
ków kościelnych. W opactwie otrzymał święcenia 
kapłańskie. 

Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywając do 
pokuty i zmiany obyczajów. Zgromadził wokół siebie 
grono Towarzyszy. W roku 1121 Norbert w uroczy-
stość Bożego Narodzenia wraz z 40 swymi towarzy-
szami złożył uroczysty ślub oddania się apostolskiej 
pracy nad reformą obyczajów kleru i wiernych. Bra-
cia postanowili praktykować to, do czego mieli za-
chęcać innych. Dlatego związali się wszyscy ślubem 
ewangelicznego ubóstwa, czystości (celibatu) i po-
słuszeństwa przełożonym. W taki to sposób Norbert 
o 100 lat uprzedził św. Dominika, który swojemu za-
konowi wytyczył podobne cele. Tak powstał zakon 
Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy o popular-
nej nazwie norbertanów (oficjalnie – premonstraten-
sów, OPraem). 

7 VI 2019 

Czyt.: Dz 25, 13-21; Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20ab;  
J 21,15-19;

8 VI 2019 

Wspomnienie św. Jadwigi, Królowej,

Czyt.: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11, 4. 5 i 7; J 21, 20-25;

Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie  
(+ 1378) i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, 
Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki 
bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 
1374 roku.

Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odno-
wienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz 
Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika 
Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga odda-
ła wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wy-
starała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie 
na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię 
otwarto po jej śmierci w 1400 roku.

9 VI 2019 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego,

Czyt.: Dz 2, 1-11; Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34;  
1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

10 VI 2019 

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, 

Czyt.: Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87, 1-3. 5-6; Dz 1, 12-14;  
J 2, 1-11;

11 VI 2019 

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła,

Czyt.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6; 
Mt 10, 7-13;

Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie 
z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało 
Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. 
Według Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza 
Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów Pana Je-
zusa. Był krewnym św. Marka Ewangelisty, dlatego 
św. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4, 
10). 

12 VI 2019 

Wspomnienie błogosławionych 108 męczenników 
z czasów II wojny światowej,

Czyt.: 2 Kor 3, 4-11; Ps 99, 5-6. 7-8. 9; Mt 5, 17-19;

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej 
w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 
108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach 
II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała 
się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie 
biskupi – pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zo-
stawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący 
Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową 
w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a po-
tem odmowę sprofanowania go został zmasakrowa-
ny i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się 
w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba 
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ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że 
nie wydał Gestapo komunistów. Pośród nich jest 3 
biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów 
zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr 
zakonnych i 9 osób świeckich. 

W gronie 108 błogosławionych mamy 6 przedstawi-
cieli rodziny salezjańskiej:

Ks. Józef Kowalski (1911-1941). Zamordowany Oświę-
cimiu 4 lipca 1942r. za odmowę podeptania swojego 
różańca. W dzienniku duchowym zapisał: „O mój 
Drogi Jezu, daj mi wolę wytrwania, stanowczą, silną, 
bym zdołał wytrwać przy swoich postanowieniach 
świętych i zdołał dopiąć szczytnego ideału święto-
ści, jaki sobie zakreśliłem. Ja mam być i muszę być 
świętym!”.

„POZNAŃSKA PIĄTKA” Młodzieńcy związani z ora-
torium księży salezjanów w Poznaniu. Czesław 
Jóźwiak (1919-1942), Edward Kaźmierski (1919-1942), 
Franciszek Kęsy (1920-1942), Edward Klinik (1919-
1942), Jarogniew Wojciechowski (1922-1942). Liderzy 
katolickich organizacji młodzieżowych aresztowani 
we wrześniu 1940r. W więzieniach poddawani roz-
licznym szykanom, odmawiali różaniec i odprawia-
li nowenny przed ważnymi świętami kościelnymi. 
Ostrzegający ich więzień, gdy wspólnie modlili się 
w celi, na uwagę: „Czy wiecie, co was czeka?”, usłyszał 
odpowiedź: „O tym, co nas czeka, wie tylko Bóg. Jemu 
ufamy. Cokolwiek się stanie, będzie to Jego wola”. 
Zgilotynowani 24 sierpnia 1942r. na dziedzińcu wię-
zienia w Dreźnie.

13 VI 2019 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,

Czyt.: Iz 6, 1-4. 8; Ps 23, 2-3. 5-6; J 17, 1-2. 14-26;

14 VI 2019 

Wspomnienie bł Michała Kozala,  
biskupa i męczennika,

Czyt.: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B, 10-11. 15-16. 17-18;  
Mt 5, 27-32;

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w No-
wym Folwarku pod Krotoszynem. Był synem Jana, 
oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków.

We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, 
którą zarządzał po wyjeździe z kraju biskupa diece-
zjalnego. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 
roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i ka-
płanami został osadzony w więzieniu we Włocław-
ku. Później internowano go w klasztorze księży sale-
zjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, 
więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, 
Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie 
ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodle-
nie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych 
upokorzeń i prześladowań.

15 VI 2019 

Czyt.: 2 Kor 5, 14-21; Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12;  
Mt 5, 33-37;

16 VI 2019 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,

Czyt.: Prz 8, 22-31; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9; Rz 5, 1-5;  
J 16, 12-15;

17 VI 2019 

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, 
Zakonnika,

Czyt.: 2 Kor 6, 1-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; Mt 5, 38-42

Św. Albert (1845- 1916) – Uczestnik powstania stycz-
niowego, został ranny. Po ucieczce z niewoli odbywa 
studia malarskie w Paryżu. Po powrocie do kraju (za-
bór austriacki) zakłada nowe zgromadzenia francisz-
kańskie (męskie i żeńskie). Stał się ojcem ubogich. 
Krakowska Ogrzewalnia założona przez św. brata 
Alberta funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Znane są 
pustelnie Sióstr Albertynek i Braci Albertynów na 
Kalatówkach.

18 VI 2019  

Czyt.: 2 Kor 8, 1-9; Ps 146, 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a;  
Mt 5, 43-48;

19 VI 2019 

Wspomnienie św. Romualda, opata,

Czyt.: 2 Kor 9, 6-11; Ps 112, 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6. 16-18;

Romuald pochodził z Rawenny z możnej ro-
dziny diuków Onesti. Urodził się ok. 951 r. Dla 

zadośćuczynienia za grzech ojca, który w pojedynku 
zabił swojego krewnego, miał według podania wstą-
pić do benedyktynów, którzy mieli swoje opactwo 
przy kościele św. Apolinarego. Jednak życie wspólne 
mu nie odpowiadało. Tęsknił za życiem samotnym. 
Po trzech latach opuścił ów klasztor. Spragniony do-
skonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. 

Pierwszą, z kilkunastu, pustelnię założył w pobliżu 
opactwa benedyktyńskiego w Rawennie. Do naj-
większej sławy doszły opactwa w Pereum koło Ra-
wenny oraz w Camaldoli (Campo di Maldoli) w To-
skanii, od którego zakon otrzymał swoją popularną 
nazwę „kamedułów”. Godłem zakonu zostały dwa 
gołąbki, pijące z jednego kielicha – jako symbol po-
łączenia życia wspólnotowego z pustelniczym, ducha 
anachoreckiego z monastycznym. 

Eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-
cel, w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbierając 
się tylko razem na wspólną modlitwę, a kilka razy 
w roku, w największe święta, na wspólny posiłek i re-
kreację. Kameduli zachowują prawie stałe milczenie 
i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych. Święty 
Romuald jest patronem kamedułów.

20 VI 2019 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

Czyt.: Rdz 14, 18-20; Ps 110, 1-2. 3-4; 1 Kor 11, 23-26; 
Łk 9, 11b-17;

21 VI 2019 

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

Czyt.: 2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7;  
Mt 6, 19-23;

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako 
najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda 
di Castiglione. 

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje „nawrócenie”, 
jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świa-
ta i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch 
modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze 
silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał 
na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych 
i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum 
do Matki Bożej. Alojzy najlepiej czuł się w słynnym 
sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez ser-
witów, w kościele Annuntiata.Tu też przed ołtarzem 
Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak gło-
szą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, 

że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie 
czystości.

Pomimo sprzeciwów ojca, który miał zupełnie inne 
plany wobec syna 25 listopada 1585 roku wstąpił do 
nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, prak-
tyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie 
lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się 
jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wie-
lu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.

W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżu-
my. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu po-
sługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał 
się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do 
szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany stu-
diami i umartwieniami organizm kleryka uległ za-
razie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłań-
skich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.

22 VI 2019 

Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa,

Czyt.: 2 Kor 12, 1-10; Ps 34, 8-9. 10-11. 12-13;  
Mt 6, 24-34;

Urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był potom-
kiem możnego rodu patrycjuszowskiego; naprawdę 
nazywał się Pontius Meropius Anicius Paulinus. Za-
liczany jest do grona mędrców, którzy tworzyli zręby 
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.  doznał 
niezwykłej łaski uzdrowienia z choroby oczu.

W 394 r. – z woli mieszkańców swoich rodzinnych 
stron i za zgodą żony – przyjął święcenia kapłań-
skie. Sprzedał majątek i w Noli założył wspólnotę: 
pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, 
na wykup niewolników, a także na budowę kościoła 
i ozdobienie grobu św. Feliksa z Noli. Wyróżniał się 
szczególnym nabożeństwem do niego i ułożył ku jego 
czci kilka hymnów. Wiódł żywot mnicha, wedle suro-
wych zasad. Zwyczajem ówczesnym miejscowy kler 
i ludność wybrali go w 410 r. na biskupa Noli. Za-
słynął konsekwentną walką z herezją pelagianizmu 
oraz działalnością charytatywną. 

23 VI 2019 – 12. Niedziela Zwykła,

Czyt.: Za 12, 10-11. 13,1; Ps 63m 2. 3-4. 4-5. 8-9;  
Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24;

n

kALenDArium
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kąCik
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DLA DzieCi

s. Emanuela Pawlus CMBB 

Międzynarodowy	Ekumeniczny
Konkurs	Wiedzy	Biblijnej	JONaSZ	

W	tegorocznym	konkursie	„Jonasz”	na	wszystkich	jego	etapach	uczestniczyło	kilkanaście	ty-
sięcy	dzieci	z:	terenów	diecezji	bielsko-żywieckiej,	archidiecezji	krakowskiej	Kościoła	rzym-
skokatolickiego,	 diecezji	 cieszyńskiej	 i	 katowickiej	 Kościoła	 ewangelicko-augsburskiego	
oraz	ze	Śląskiego	Kościoła	Ewangelickiego	Wyznania	augsburskiego	na	Zaolziu.	W	zmaga-
niach	konkursowych	brali	udział	także	przedstawiciele	innych	denominacji	protestanckich.

W	finałach	udział	wzięło	około	700	osób	–	od	najmłodszej	grupy	przez	starsze	do	dzieci	
i	młodzieży	o	szczególnych	potrzebach	edukacyjnych.	„Jonaszowi”	towarzyszą	w	tym	roku	
także	konkursy	plastyczne	i	piosenki.

Do	 końcowych	 testów	 sprawdzających	 znajomość	 Ewangelii	 św.	 łukasza	 przystąpi-
ło	także	w	swoim	miejscu	zamieszkania	kilkuset	uczniów	ze	szkół	na	Zaolziu	w	Republice	
Czeskiej.

Jak	 co	 roku	 tradycyjnie	 nie	 zabrakło	 uczniów	 z	 naszej	 parafii.	W	 finale	wzięli	 udział	
uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	z	Oddziałami	Integracyjnymi	nr	30	w	Krakowie:	

1.	 Zofia	Całek	kl.V	a
2.	 Radosław	Kwiatkowski	kl.	VI	a
3.	 Maria	Kościńska	kl.VI	b
4.	 Karolina	Szot	kl.	VI	b
5.	 aleksansra	Szot	kl.VIII	b
6.	 anna	Lejczak	kl.VIII	b

Zwycięzcom	gratulujemy	i	życzymy	jeszcze	większego	rozkochania	się	w	Słowie	Bożym.

n
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Kochane	dzieci	!

Kiedy	 tak	 ostatnio	 spoglądam	na	was,	 to	widzę	 na	
waszych	 buźkach	 coraz	 większe	 uśmiechy.	 I	 nawet	
już	wiem	 dlaczego	 –	 zbliża	 się	 przecież	 koniec	 roku	
szkolnego	no	i	nareszcie	upragnione	wakacje!	ale	za-
nim	książki	i	zeszyty	odłożycie	w	kąt,	chcę	was	jeszcze	
poprosić	 abyście	 poznały	 i	 bardziej	 ukochały	 Serce	
Jezusa	,które	jest	symbolem	Jego	nieskończonej	miło-
ści	do	wszystkich	ludzi.	Święto	Serca	Jezusowego	jest	
obchodzone	w	piątek	po	oktawie	Bożego	Ciała	(w	tym	
roku	będzie	ono	obchodzone	1	lipca).	

ale	skąd	właśnie	takie	święto?	

22	lipca	1647	roku	we	Francji,	urodziła	się	dziew-
czynka	 –	Małgorzata	Maria	 alacoque.	 Była	 piątym	
dzieckiem	w	 rodzinie.	 Pod	okiem	mamy	 i	 z	 pomocą	
matki	chrzestnej	uczyła	się	katechizmu,	czytania	i	pi-
sania.	Jeszcze	jako	mała	dziewczynka	pragnęła	spra-
wić	Jezusowi	radość.	gdy	coś	spsociła,	szybko	przepra-
szała	Jezusa	i	prosiła	go	o	wybaczenie,	bo	wiedziała,	
że	sprawiła	Mu	przykrość.	Mając	4	lata,	podczas	Mszy	
świętej,	w	chwili	podniesienia,	obiecuje	Jezusowi,	nie	
rozumiejąc	jeszcze	wszystkich	wymawianych	słów,	że	
odda	Mu	swoje	życie	i	będzie	należała	tylko	do	Niego.

Kiedy	Małgorzata	Maria	ma	8	lat,	umiera	jej	tatuś.	
Zostaje	posłana	do	sióstr	klarysek	u	których	przystę-
puje	do	I	Komunii	świętej.	Od	tego	dnia	Małgorzata	
Maria	 odczuwa	 coraz	 częściej	wewnętrzną	 potrzebę	
oddalenia	 się	 na	 samotne	 miejsce,	 gdzie	 może	 się	
modlić.

Kiedy	Małgorzata	 staje	 się	 dojrzałą	 dziewczyną,	
wielu	młodych	kawalerów	chce	 ją	poślubić,	ale	ona	
pamięta	 o	 obietnicy,	 którą	 dała	 kiedyś	 Jezusowi,	 że	
chce	całkowicie	należeć	do	Niego.	Postanawia	wstą-
pić	do	klasztoru	sióstr	wizytek.	Słyszy	wówczas	w	swej	
duszy	słowa	Jezusa:	„To	właśnie	tu	chcę	cię	mieć”.	

To	właśnie	tu	chcę	Cię	mieć

Małgorzata	dużo	się	modli	przed	Najświętszym	Sa-
kramentem,	ale	też	potrafi	rozmawiać	z	Jezusem,	gdy	
zamiata	klasztor,	czy	wykonuje	inne	prace	domowe.

27	 grudnia	 1673	 roku	Pan	 Jezus	 obdarzył	 siostrę	
Małgorzatę	 nadzwyczajną	 łaską.	 Kiedy	 modliła	 się	
przed	Najświętszym	Sakramentem,	Pan	Jezus	ukazał	
jej	swoje	Serce	i	powierzył	jej	zadanie,	aby	przypomi-
nała	ludziom,	że	Serce	Jezusa	to	wielki	skarbiec	miło-
ści,	a	ludzie	powinni	Mu	okazać	więcej	wdzięczności.

W	czerwcu	1675	roku	w	uroczystość	Bożego	Ciała,	
Pan	 Jezus	 znowu	 objawia	 się	 Siostrze	Małgorzacie.	
Ukazując	jej	swoje	Serce	mówi:	„Oto	Serce,	które	tak	
bardzo	ukochało	 ludzi,	 a	 które	w	 zamian	otrzymuje	
od	nich	jedynie	wzgardę	i	obojętność	w	sakramencie	
miłości”.	

Małgorzata	Maria	rozumie,	że	Jezus	cierpi	bo	nie	
jest	 kochany	 wystarczająco.	 Jeżeli	 kogoś	 kochasz,	
a	on	wyrządzi	ci	przykrość,	to	jesteś	smutny.	I	jest	to	
zrozumiałe.	Podobnie	jest	w	przypadku	Jezusa.	Jezus	
pragnie,	byśmy	kochali	Jego	Serce,	byśmy	się	zwraca-
li	do	Niego	o	pomoc.

W	 klasztorze	 Małgorzata	 Maria	 doznaje	 prze-
szkód	w	wypełnianiu	zadania	jakie	otrzymała	od	Je-
zusa.	Siostry	nie	rozumieją	i	nie	wierzą	w	to	co	mówi	
–	śmieją	się	z	niej.	Ona	jednak	nie	zwraca	na	to	uwa-
gi	 i	 o	wszystkim	mówi	 Jezusowi.	Modli	 się	 dużo	 za	
grzeszników	 i	wszystkim	mówi	o	kochającym	Sercu	
Jezusa.

Maria	 Małgorzata	 zostaje	 wkrótce	 wybrana	 na	
mistrzynię	 nowicjuszek,	 które	 chcąc	 jej	 sprawić	 ra-
dość	umieszczają	obraz	Serca	 Jezusowego	w	kaplicy	
klasztornej.	Obraz	ten	namalowała	kiedyś	sama	sio-
stra	Małgorzata.	Przed	tym	to	obrazem	siostry	odma-
wiają	akt	poświęcenia	się	Sercu	Jezusowemu	i	będą	
je	 adorować	 przez	 cały	 dzień.	 Był	 to	 najpiękniejszy	
prezent	 jaki	mogły	Jej	sprawić.	Odtąd	siostry	wizyt-
ki	–	zgodnie	z	życzeniem	Pana	Jezusa	–	będą	w	całym	
świecie	głosić	miłość	Jego	Serca.

Małgorzata	 Maria,	 zmarła	 17	 października	 1690	
roku.	„Nie	mam	już	żadnych	życzeń,	nie	pragnę	nicze-
go	więcej,	 skoro	Serce	 Jezusa	 jest	 znane”.	Umierała	
w	otoczeniu	wszystkich	sióstr.

Wy	również,	kochane	dzieci	tak	jak	św.	Małgorza-
ta,	razem	z	całą	rodziną,	możecie	się	poświęcić	Sercu	
Jezusowemu.

a	jak	to		zrobić?

Pan	Jezus	prosił,	aby	przez	9	kolejnych	pierwszych	
piątków	miesiąca,	przystępować	do	Komunii	świętej,	
wynagradzając	Jego	Boskiemu	Sercu	za	grzechy	swo-
je	 i	 innych.	Odmówić	 litanię	 do	Najświętszego	 Ser-
ca	Pana	Jezusa	oraz	akt	oddania	się	Jego	Boskiemu	
Sercu.	 (Modlitwy	 te	 znajdziecie	 w	 książeczkach	 do	 
I	Komunii	świętej).

Pan	Jezus	obiecał	również	tym	wszystkim,	którzy	
te	prośby	spełnią,		następujące	obietnice:

1.	 Udzielę	im	wszystkich	łask	potrzebnych	w	życiu.
2.	 Obdarzę	pokojem	ich	rodziny.
3.	 Będę	ich	pocieszał	we	wszystkich	cierpieniach.
4.	 Stanę	się	ich	bezpiecznym	schronieniem	w	życiu,	

a	zwłaszcza	przy	śmierci.
5.	 Będę	 hojnie	 błogosławił	 wszystkim	 ich	

przedsięwzięciom.
6.	 grzesznicy	znajdą	w	moim	Sercu	źródło	i	niezgłę-

bione	morze	miłosierdzia.
7.	 Dusze	oziębłe	staną	się	gorliwe.
8.	 Dusze	gorliwe	dojdą	w	krótkim	 czasie	do	wyso-

kiej	doskonałości.
9.	 Będę	 błogosławił	 domy,	 w	 których	 obraz	mego	

Najświętszego	Serca	będzie	umieszczony	i	otoczo-
ny	czcią.

10.	 Kapłanom	 dam	 moc	 kruszenia	 najzatwardzial-
szych	serc.

11.	 W	moim	 sercu	 zapiszę	 imiona	 osób,	 które	 będą	
rozszerzać	to	nabożeństwo	i	nigdy	z	Niego	nie	zo-
staną	wymazane.

12.	 Przyrzekam	 w	 nadmiarze	 miłosierdzia	 Ser-
ca	 mego,	 że	 wszechmocna	 moja	 miłość	 da	 ła-
skę	 pokuty	 przy	 śmierci	 tym	 wszystkim,	 którzy	
przez	 9	 kolejnych	 pierwszych	 piątków	miesiąca	

przystępować	 będą	 do	 Komunii	 świętej	 tak,	 że	
nie	zejdą	z	tego	świata	w	niełasce	mojej,	ani	bez	
sakramentów	 i	 w	 ostatniej	 godzinie	 bezpieczne	
znajdą	schronienie	w	moim	Sercu.

Kochane	dzieci,	mam	nadzieję,	że	wy	również	jak	
święta	Małgorzata	ukochacie	Serce	Jezusa	i	będziecie	
częściej	przyjmować	go	do	swojego	serca	a	szczegól-
nie	w	pierwsze	piątki	miesiąca.	

DRODZY	RODZICE

Mając	 przed	 oczyma	 przykład	 świętej	Małgorza-
ty	 Marii,	 pomóżcie	 dzieciom	 zbliżyć	 się	 do	 Jezusa,	
nauczcie	 je	 powierzania	Mu	 wszystkich	 przykrości,	
cierpień	i	radości.	Dzieci	bardzo	chętnie	będą	modlić	
się	i	przychodzić	do	Kościoła,	jeśli	zobaczą,	że	Wy	rów-
nież	z	nimi	uczestniczycie.	

Cieszę	się,	gdy	widzę	w	naszym	kościele	rodziców	
przychodzących	razem	z	dziećmi	na	Mszę	św.	czy	inne	
nabożeństwa.	Jaki	to	piękny	widok!	Nasuwają	mi	się	
wtedy	słowa	ks.	bp	Józefa	Zawitkowskiego,	wyrażają-
ce	wdzięczność	jego	rodzicom	i	wychowawcom:	

„Dziecko kocha czynić to, co czynią Rodzice, 
co czyni Jego Pani, Ksiądz. Jak ja Cię kocham 
mamo za to, że mogłem patrzeć jak Ty się mo-
dlisz. Jak kocham Cię za to tato, że widziałem 
Ciebie przystępującego do Komunii świętej. Nie 
zapomnę tego, moja Pani, że szłaś przede mną 
do spowiedzi. Ja też te przeżycia będę kochał. 
Nie będą one dla mnie obowiązkiem, ale speł-
nioną potrzebą i już tylko radością”.

Bp	J.	Zawitkowski.
	Co	znaczy	wychowanie	religijne?.

w:	Wychowawca.
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Czarnym	szlakiem	schodzimy	w	dół,	dochodzimy	
do	drogi	 z	Przegorzał	do	ul.	Królowej	 Jadwigi,	 prze-
kraczamy	ją	–	(uwaga	na	samochody)	i	jesteśmy	przy	
drogowskazie	szlaków	turystycznych.	Stąd	 jeszcze	5	
minut	do	rozdziału	szlaków	w	miejscu	zwanym	Kozie 
Nogi	 –	na	mapie	szlaków	możemy	sprawdzić	w	któ-
rym	miejscu	jesteśmy.

Stąd	w	 lewo	 (nie	w	prawo!)	 szlakiem	niebieskim	
do	kolejnego	rozdziału	szlaków	(10	min	).	Tu	spotka-
my	 szlak	 żółty	 prowadzący	 od	 ul.	 Księcia	 Józefa	 do	
ZOO.	Miejsce	 oznaczone	 jest	 słupem	 z	 tabliczkami:	
Hotel Wolski	 i	 Ogród Zoologiczny.	 Wybieramy	 kie-
runek	 ZOO	 skręcając	 w	 prawo	 w	 górę	 (szlak	 żółty)	
i	wychodząc	na	grzbiet,	 na	 którym	 stoi	 figura	Mat-
ki	Boskiej	z	rękami	złożonymi	na	piersi,	a	u	Jej	stóp	
spoczywa	polski	orzeł	z	koroną	i	rozpostartymi	skrzy-
dłami.	Twarz	Madonny	jest	piękna,	dominuje	z	niej	
spokój.	Na	postumencie	z	lewej	strony	jest	napis:	Ku 
chwale Niepokalanej Dziewicy Marji. Dla podniesie-
nia serc ludzkich,	a	po	prawej	stronie:	Wiceprezydent 
miasta dr Ludwik i jego małżonka Marja Schneidro-
wie. R.P.1930

Figura	została	postawiona	dla	upamiętnienia	od-
zyskania	 przez	 Polskę	 niepodległości	 w	 1918	 roku.	
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mAŁOpOLSkie
WęDróWki

Jan Jabłoński

Mamy	 już	 pełnię	 wiosny	 więc	 czas	 na	 wycieczki	
w	najbliższej	okolicy	lub	nieco	dalej.	Przy	okazji	moż-
na	poznać	obiekty	sakralne	–	kapliczki.	Na	pierwszą	
w	tym	cyklu	wycieczkę	zapraszam	na	wypad	do	Lasu	
Wolskiego.

Z	osiedla	Podwawelskiego	wyjeżdża	w	stronę	Kop-
ca	 Kościuszki	 autobus	 101.	Można	 do	 niego	wsiąść	
w	 różnych	 miejscach:	 Centrum	 Kongresowe	 ICE,	
Szwedzka,	Kapelanka	i	Zielińskiego.	Z	autobusu	wy-
siadamy	na	przystanku	al.	Waszyngtona,	stąd	idzie-
my	alejką	w	górę	a	potem	skręcamy	w	prawo	aleją	
spacerową	 grzbietem	 Sikornika.	 Możemy	 też	 doje-
chać	na	przystanek	końcowy	pod	Kopcem	Kościuszki	
i	stąd	po	przejściu	za	mur	twierdzy	Kościuszko,	ścieżką	
do	alejki	spacerowej.	Idziemy	wzdłuż	szlaku	czarnego	
dochodzącego	tutaj	od	Strzelnicy	przy	ul.	Królowej	Ja-
dwigi.	Przy	alejce	nowe	ławki	a	po	lewej	stronie	dwie	
zagospodarowane	 polany	 (ścieżki,	 stoliki,	 krzesełka	
i	 siedziska	w	kształcie	muszli).	Dochodzimy	do	dru-
giej	polany-	piękny	stąd	widok	na	stronę	południo-
wą,	na	dolinę	Wisły.	Jeżeli	trafimy	na	dobrą	widocz-
ność	to	zobaczymy	panoramę	Beskidów	z	jej	królową	
Babią	górą	1725	m.n.p.m.	a	za	nimi	Tatry.	

Szlakami	przydrożnych	kapliczek

Naprzeciwko	figury	Matki	Boskiej	 znajdują	 się	 trzy	
ławeczki,	gdzie	można	odpocząć	i	pomodlić	się.	Po	od-
poczynku	idziemy	dalej	prosto	do	miejsca,	gdzie	znaj-
duje	 się	 tabliczka	 z	napisem:	 10 min do ZOO.	Może	
ktoś	 z	 czytelników	 zapyta	 po	 co	 ta	 cała	 wędrówka,	
skoro	można	tu	dojść	w	10	minut	od	końcowego	przy-
stanku	 autobusu	 134?	 Odpowiem	 krótko:	 przyjem-
ność	jaką	daje	obcowanie	z	przyrodą	Sikornika	i	Lasu	
Wolskiego,	 a	 także	 trochę	 ruchu,	 tak	 potrzebnego	
nam	na	świeżym	powietrzu.

To	 jeszcze	 nie	 koniec	 naszej	 wycieczki;	 mijamy	
bramę	 Ogrodu	 Zoologicznego	 i	 skręcamy	 w	 lewo	
w	al.	Wędrowników,	którą	dochodzimy	do	drewnia-
nego	Krzyża	 Pamiątkowego	 ufundowanego	w	 1930	
roku	przez	 ówczesnego	prezydenta	Krakowa	Karola	
Rollego.	Poświęcenia	krzyża	dokonano	wraz	z	otwar-
ciem	Chodnika Matki Boskiej	 (obecnie	oznaczonego	
żółtym	szlakiem)	w	Wolskim	Dole	19	maja	1931	roku.	
Tym	 szlakiem	 można	 dojść	 do	 Panieńskich	 Skał.	
Z	tego	miejsca	można	też	czerwonym	szlakiem	dojść	
do	Kopca Niepodległości im Józefa Pilsudskiego.	Idąc	
dalej	aleją	Wędrowników	w	10	min	dochodzimy	do	
miejsca	 oznaczonego	 na	 mapie	 Lasu	 Wolskiego	 –	
Matka Boża od Wędrowców.	 Po	 lewej	 stronie	 alei	
stoi	 kapliczka	 z	 figurką	 Matki Boskiej Szczyrkow-
skiej, Królowej Polski, Wspomożycielki i Królowej 

Beskidów.	Kapliczka	 –	 jak	głosi	napis	na	 tabliczce	 –	
została	wykonana	przez	okolicznego	mieszkańca,	któ-
ry	lubi	bardzo	to	miejsce,	a	rzeźba	Matki	Boskiej	jest	
dziełem	 ludowego	rzeźbiarza	Stanisława	Kwaśnego,	
laureata	nagrody	 im	Oskara	Kolberga	w	 2016	 roku	
„Za zasługi dla kultury ludowej”. 

Wracamy	 do	 Krzyża	 Rollego,	 wybieramy	 jedną	
z	 tras	 wymienionych	 wyżej	 lub	 wracamy	 do	 ZOO,	
skąd	powrót	autobusem	134.	

Zachęcam	do	kupienia	w	sklepiku	Ogrodu	Zoolo-
gicznego	mapy	szlaków	turystycznych	Lasu	Wolskie-
go	i	Sikornika.
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