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ZOSTAŁO 90 DNI
do Światowych Dni Młodzieży  w Panamie

W drodze wstępu chcieliśmy wszystkim parafianom bardzo podziękować za wsparcie modlitewne 
jak i to finansowe w naszych akcjach, które zorganizowaliśmy w naszej parafii.
Akcje zorganizowane przez nas to Księga Intencyjna w Wielką Sobotę oraz cieszące się dużą 
popularnością Słodkie Niedziele. 

Wszystkie uzbierane pieniążki przeznaczone są na wyjazd dla członków grupy „Wyjeżdżamy 
do Panamy”. Na dzień dzisiejszy grupa liczy 18 osób, wszyscy spotykamy się przynajmniej raz 
w miesiącu na adoracji oraz dzielimy się informacjami w sprawach organizacyjnych. Oprócz tego 
każdego 22 dnia miesiąca odbywają się oficjalne spotkania dla wszystkich osób wyjeżdżających 
z Krakowa i tam podawane są informacje organizacyjne. W tych spotkaniach biorą udział nasi 
przedstawiciele i oni przekazują nam informacje na spotkaniach wewnętrznych. Organizatorem 
naszego wyjazdu jest nasz niezastąpiony ksiądz Proboszcz Zygmunt Kostka, bez którego nie udało 
by się to przedsięwzięcie. Jeszcze raz dziękujemy bardzo wszystkim za wsparcie.

1. Październik, miesiąc różańcowy dobiega już końca. 
Dziękuje tym którzy wytrwale modlili się z nami mo-
dlitwą różańcową.  

2. z tyłu kościoła są wystawione kartki na tegorocz-
ne wypominki. Kartki żółte są tylko na wypominki 
roczne, a białe na listopadowe. Proszę o czytelne 
i w miarę zwięzłe wypełnianie wypominek. Wypo-
minki można przynosić do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

3. Proszę o zaznaczenie ulicy skąd pochodzą wypomin-
ki, gdyż będą one wyczytywane według ulic codzien-
nie o 17.30. 

4. uroczystość Wszystkich świętych jak co roku 1 listo-
pada. o godz. 15.00 Salezjanie odmówią różaniec za 
zmarłych współbraci przy salezjańskim grobowcu na 
Rakowicach. 

5. Rocznica prymicji Karola Wojtyły w naszym kościele 
dnia 3 listopada. 

6. zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się 4 listo-
pada o godz. 17.15. 

7. Można już zamawiać intencje na rok 2019.
8. niedziela 11 listopada, Msza święta dla dzieci przy-

gotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 
o godz. 10.00. 

9. Dnia 15 listopada modlimy się o beatyfikację Sługi 
Bożego Jana Tyranowskiego. głupa męska zaprasza 
do wspólnego różańca. 

10.  W odpowiedzi na kryzys kapłaństwa który odczuwa-
my ostatnio, w naszej parafii każdego 16 dnia mie-
siąca będziemy zapraszali kapłanów, zakonników 
by podzielili się z nami doświadczeniem powołania 
kapłańskiego. naszą modlitwą w intencji kapłanów 
chcemy podkreślić fakt że to w naszej parafii Karol 
Wojtyła odkrył swoje powołanie kapłańskie. zapra-
szamy – każdego 16 dnia miesiąca.  

11. W niedzielę 18 listopada po Mszy świętej wie-
czornej odbędzie się w naszej świątyni koncert 
niepodległościowy. 

12. adoracje najświętszego Sakramentu w intencji 
kapłanów w każdy czwartek o godz. 20.00 w kapli-
cy Wspomożycielki Wiernych. Wejście boczne od 
parkingu.

13. z okazji wspomnienia św. Cecylii dnia 22 listopada 
– patronki muzyki sakralnej – naszemu organiście 
p. Mieczysławowi, chórowi kościelnemu i scholi 
dziecięcej składam życzenia oraz podziękowania za 
wkład w bogatsze przeżycia naszej wspólnotowej 
Liturgii.

n
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z Ewangelii według św. Marka (Mk 10, 46b-52) 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bar-
tymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął 
wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, uli-
tuj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go».

I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woł cię». On zrzucił 
z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: 
«Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast 
przejrzał i szedł za Nim drogą.

SŁOWO DLA ŻYCiA

Ta Ewangelia jest o mnie! Bo to ja też czasem jestem 
żebrakiem. Żebrzę o odrobinę zrozumienia, ciepła, do-
cenienia, pociechy… Dla Boga jestem zawsze kimś, je-
stem osobą. Bartymeusz, syn Tymeusza, to ja. Jestem 
konkretną historią życia. Ta moja historia staje się 
historią Boga. 

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. W Ko-
ściele wschodnim wielokrotne powtarzanie tego 
wezwania to tzw. modlitwa Jezusowa. Trochę jak Ró-
żaniec. nie ma człowieka, który by nie potrzebował 
Bożego zmiłowania. nastawali, żeby umilkł, a on wo-
łał jeszcze głośniej. Dziś w wielu miejscach świata też 
nastają, żeby nie wypowiadać głośno imienia Jezusa. 
Jaka jest moja reakcja? Czy jestem gotów wołać jesz-
cze głośniej do Jezusa, kiedy moja modlitwa czy świa-
dectwo napotyka przeszkody? Poddaję się czy trwam 
przy swoim? 

I przywołali niewidomego, mówiąc mu: »Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię«. zadanie Kościoła jest takie 
– mówić dzisiejszemu Bartymeuszowi: „Bądź dobrej 
myśli, powstań z upadków, jesteś zaproszony”. Tylko 

zbawca dokonuje cudu, ale my możemy w imieniu Je-
zusa mówić innym, by powstali, by byli dobrej myśli, 
by czuli się wezwani. 

„on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do 
Jezusa”. ależ był spragniony tego spotkania! Barty-
meusz nie miał pewnie niczego poza płaszczem, któ-
ry go chronił w nocy przed chłodem. zostawił nawet 
płaszcz, cały swój majątek. „zerwał się”. najedzeni 
nie zrywają się z miejsca na widok chleba, napojeni 
nie biegną do źródła. Sytuacja niedostatku, biedy ma-
terialnej lub duchowej sprawia, że człowiek pragnie 
z całych sił spotkania z Jezusem. 

„Powiedział Mu niewidomy: »Rabbuni, żebym przej-
rzał«. Jezus mu rzekł: »Idź, twoja wiara cię uzdrowiła«. 
natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą”. „Rab-
buni”, to jakby zdrobnienie słowa „Rabbi”. Kochany 
nauczycielu. Czy Jezus jest dla mnie umiłowanym 
nauczycielem życia? Jeśli nie, to właściwie kim? Czy 
chcę przejrzeć i iść za nim? Czy chcę, by moje życie 
stało się drogą, pielgrzymką?

ks. Zygmunt kostka, SdB 
n

mój kOśCióŁKs. Zygmunt Kostka SDB 

„Księże, coś trzeba zrobić z tymi krzyczącymi dziećmi!” 
– usłyszałem pewnego razu od pani zgorszonej nie-
grzecznymi dziećmi w naszym kościele. 

fakt – muszę się przyznać że ja też się denerwuję, 
kiedy przez większość mszy muszę konkurować z roz-
krzyczanym malcem, za którym biega po kościele za-
troskany i zawstydzony tata. Po takiej mszy też mam 
postanowienie by coś zrobić. ale im dłużej myślę, 
tym bardziej jestem bezradny. Dlaczego?

Bo po pierwsze, chcę rodzicom rozkrzyczanych 
dzieci podziękować i pogratulować że mają siły, chęci 
i czas  przychodzić z malcem do kościoła i że tak na-
prawdę to ich podziwiam. I chciałbym zrobić wiele, 
żeby byli co niedzielę i żeby ich było coraz więcej i nie 
musieli zmagać się z przykrymi spojrzeniami wier-
nych w kościele, a takie niestety są. 

Po drugie, mam świadomość że jakakolwiek re-
akcja kapłana zza ambony będzie źle przyjęta czy 
to przez rodziców malców, czy to przez pozostałych 
wiernych. 

ale problem (choć obecność maluszków w koście-
le nie powinna być problemem ale radością) pozosta-
je nierozwiązany. 

W międzyczasie natrafiłem na genialny tekst 
pewnej matki w tym temacie. no, niekoniecznie tyl-
ko w tym, bo artykuł dotyczy postawy kapłana ge-
neralnie względem dzieci w Kościele. „Żal mi, widząc 
kapłańskie zagubienie i kompletne niezrozumienie w 
oczach rodziców”. urzekły mnie spostrzeżenia matki 
i jej proste uwagi. Pomyślałem jak wiele widać zza 
tego ołtarza. niby oddaleni a jednak…

autorka p. Lidia góralewicz, jest matką czwórki 
dzieci i prowadzi blog „Retro Matka”. artykuł ten 
w całości można przeczytać na portalu: deon.pl 

„Drogi Księże!

Słyszał ksiądz może narzekania rodziców, że nic 
nie robi, by maluchom uprzyjemnić czas w kościele? 
O takie:

• nie urządził jeszcze ksiądz pokoju zabaw przy 
zakrystii!

• nie oddzielił ksiądz kaplicy dźwiękoszczelną szybą!
• nie kupił ksiądz kredek!

Powiem księdzu – i dobrze, że ksiądz tego nie zro-
bił! Kompletnie proszę się nie przejmować. Jezus 

nieznośni parafianie poniżej metr trzydzieści 
– czyli co zrobić z rozrabiającymi brzdącami  
w kościele.
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nie rozdawał cukierków, lecz dzieci błogosławił. Nie 
może ksiądz być pluszowym misiem rzucającym po 
Mszy świętej łakociami. Nie musi się ksiądz wzbijać 
na wyżyny pomysłowości, by kilkulatkom zaserwować 
wesołe kazanie. Poważnie! I piszę to ja, matka czwór-
ki dzieci.

Z pokorą przyznaję, że do powyższych słów musiałam 
dojrzeć i zrozumieć, że to ja i mąż jesteśmy odpowie-
dzialni za wychowanie dzieci do świętości. Nikt inny. 
Trochę mi to czasu zajęło, więc mam zrozumienie dla 
roszczeniowych komentarzy. Podobnie myślałam przy 
pierwszym dziecku. Nie ośmieliłabym się pisać tych 
słów, gdybym z dziećmi ciężko nad wychowaniem 
w wierze nie pracowała.

Dlaczego rodzice narzekają?

Powód dla tego jest chyba jeden. Rodzice przyprowa-
dzając dziecko do kościoła, biorą ze sobą całe swoje 
życie, cały swój świat, cały swój sens istnienia. W tym 
małym człowieku jest wszystko, co posiadają! Najcen-
niejszy skarb. Rodzice zwyczajnie pragną, by ktoś to 
zauważył. Mają w sobie naturalną chęć, by po ludzku 
doceniono ich starania – by ksiądz też dostrzegł ten 
mały cud, który oni przynieśli lub przyprowadzili ze 
sobą do kościoła.

Sądzę, że postulaty o uatrakcyjnienie dzieciom Mszy 
świętej są tak naprawdę tylko niemym błaganiem 
o to, by zauważono maluchy w kościele. Przyprowa-
dzić je tam i wytrzymać z nimi godzinę, to naprawdę 
nie lada wyzwanie. Szczególnie jeśli kolejna noc z rzę-
du jest nieprzespana i nerwy są na postronku. Marzy 
się człowiekowi, by ktoś pomógł. Odrobinę. Choćby 
dobrym słowem.

Kiedy matka lub ojciec słyszy od księdza, że niepo-
trzebnie dziecko przytargał do kościoła – to trudny 
moment. Szczególnie dla rodzica, który wierzy, że jego 
wysiłek ma sens i znaczenie. Z roku na rok takich oj-
ców i matek jest coraz mniej. Proszę spojrzeć na ko-
ścioły Europy Zachodniej. Tam dzieci nie ma prawie 
wcale. Warto na dziecko patrzeć jak na skarb. Skarb 
rodziców i skarb dla Kościoła.”

Dalej autorka przytacza szereg cennych wskazó-
wek, jak kapłan może pomóc rodzicom w kościele:

– „Niech ksiądz będzie sobą i z życzliwością robi, to co 
serce dyktuje. Św. Jan Paweł II na pewno pokieruje.”

– „Bardzo podobają mi się Msze święte dla dzieci 
z kazaniami dla nich, które trwają nieco ponad minu-
tę. Dosłownie kilka zdań, przed tą właściwą homilią 
skierowaną do starszych.”

– „Nieliczni księża błogosławią maluchy, gdy ich ro-
dzice przystępują do Komunii Świętej. Inni czasem, 
idąc po składce, pogłaszczą dziecko po głowie, lub ob-
darzą uśmiechem.”

I rady dla wszystkich wiernych w kościele: „Dziecko 
spokojnie można też traktować jak dorosłego człowie-
ka. Można:

• podać mu rękę na powitanie
• podnieść gdy się przewróci
• pocieszyć gdy płacze
• upomnieć gdy rozrabia
• odmachać gdy śle całusa
• być poważnym jeśli trzeba”

„Ojcem bądź drogi kapłanie!

Najpiękniejsze słowa kapłana skierowane do rodzi-
ców, jakie kiedykolwiek słyszałam, brzmiały:

„Chciałem dziś podziękować Wam, rodzice, żeście się 
tymi dziećmi ze mną podzielili. Dziękuję, że mogłem 
być ich nauczycielem”.

Działo się to podczas uroczystości Pierwszej Komunii 
Św. Poleciały łzy wzruszenia zarówno rodziców, jak 
i dzieci. Proszę mi wierzyć, że ów kapłan wyglądem 
i srogim wzrokiem budził respekt. Surowy i wymaga-
jący. Donośny głos. Jednym prostym zdaniem rozkru-
szył serca na amen. Może w Tobie też drogi kapła-
nie drzemie ta chęć bycia ojcem parafialnych dzieci? 
Może nie wiesz, jak się do tego zabrać? Niestety nie 
ma szkół do tego przygotowujących. Trzeba szukać 
swojej drogi. Małymi kroczkami. Zdać się na intuicję. 
My się chętnie dzieckiem z Tobą podzielimy. Zaufamy 
Ci, że potraktujesz je z ojcowską miłością i wesprzesz 
nas w tym trudnym procesie przekazywania wiary. 
Wspomożemy modlitwą.

Myślę, że to nie tylko moje pragnienie. Nie widziałam 
piękniejszego wizerunku księdza, niż ten, gdy otoczo-
ny jest maluchami.” (…)

Dzieci ciągną rodziców

Duszpasterstwo dzieci jest magnesem, który do ko-
ścioła przyciąga rodziców. Znam matki i ojców, którzy 
zaczęli chodzić do kościoła tylko dlatego, że syn posta-
nowił zostać ministrantem, albo koleżanki namówiły 
córeczkę na sypanie kwiatów. Sama często jestem do 
kościoła ciągnięta w powszednim dniu przez własne 
dzieci. Dziś ewangelizować rodziców trzeba przez 
dzieci. Niech ksiądz uwierzy, że to działa. Nie stanie 
się to jednak, dopóki o dzieciach parafia przypomni 
sobie dopiero przed Pierwszą Komunią Świętą, by za-
raz potem o nich zapomnieć… aż do bierzmowania.” 
(…)

nim przeczytacie piękne zakończenie tego listu, 
chciałbym żeby każdy kto przychodzi do naszego ko-
ścioła i trafia na msze, podczas której mały parafianin 
utrudnia mu skupienie przemyślał swoją postawę 
nim emocjonalnie zareaguje:

1. Szanuj tych rodziców którzy jeszcze przychodzą ze 
swoimi dziećmi do Kościoła.

2. To rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dziec-
ka do uczestnictwa w eucharystii, czyli porozma-
wiaj z rodzicami po Mszy świętej a nie w trakcie.

3. Młodzi rodzice wkładają wiele wysiłku by być 
z dziećmi na eucharystii. Czasem przychodzą po 
nieprzespanej nocy. Spróbuj im pomóc dobrym 
słowem. 

4. Nie obdarzaj ich krzywym i nieprzyjaznym spojrze-
niem. Jeśli tak zareagujesz to może być to ich ostat-
nia Msza święta z ich dziećmi w naszym kościele.

5. Chociaż dzieli cię sporo lat od twojego dzieciństwa, 
to pamiętaj że ty też mogłeś „dawać popalić” swoi 
rodzicom i wiernym jako brzdąc w kościele. 

6. Jak już masz zareagować to zrób to w sposób deli-
katny i twórczy, np. powiedz że w kościele jest kapli-
ca, gdzie mogą rodzice przetrwać „trudne momen-
ty” z dziećmi. 

7. Uśmiechnij się do malucha, podaj rękę, podnieś 
gdy się przewróci. 

Bardzo urzekły mnie ostatnie słowa tego listu. Cza-
sami wydaje nam się że jeśli szczerze porozmawiamy 

z księdzem to się obrazi. Jasne, kapłanom nie jest ła-
two przyjmować kolejną już w tym tygodniu litanie 
uwag „co musisz koniecznie w naszej parafii zrobić”.   

„Wychować następcę

Jako rodzice nie potrafimy w pełni ukazać dziecku 
piękna kapłańskiego powołania, bo nie było nam to 
dane. Może akurat to będzie dla księdza zadanie? 
Nie pozostaje nic innego, jak to, byś Ty księże świe-
cił przykładem. Napiszę to do księdza teraz tylko raz. 
I niech sobie ksiądz to weźmie do serca: nic tak nie 
przyciągnie do kapłaństwa młodych, jak przykład ży-
cia świętego kapłana. Tylko tyle i aż tyle.

Nie dalej jak kilka tygodni temu, media znów biły na 
alarm, że brakuje powołań. Może właśnie dlatego, że 
dziś rzadko kapłani pamiętają o tym, że powinni zo-
stawić po sobie następcę, jak Apostołowie…

Weźmy tylko życiorys św. Jana Pawła II. Od dziecka 
raz po raz jakiś kapłan widział w nim swojego naśla-
dowcę i gotów był do kapłaństwa go przygotowywać. 
Mój świętej pamięci proboszcz ubolewał przed śmier-
cią, że zostawia światu tylko jednego kapłana. Pa-
miętam, jak mnie, młodą dziewczynę zapytał, czy nie 
wiem przypadkiem, co zrobił źle. Nie wiem. Obawiam 
się, że ów ksiądz był jednym z ostatnich, któremu ten 
temat spędzał sen z powiek. Mam cichą nadzieję, że 
bardzo się mylę.

Kochany kapłanie, takie matczyne mam spostrzeże-
nia. Proste. Możesz się nie zgodzić. Możesz wiedzieć 
lepiej. Może jesteś akurat tym z księży, którzy z dzie-
ciakami świetnie sobie radę dają. Gratuluję! Albo 
może ten temat faktycznie Cię nie dotyczy, bo masz 
teraz inne kapłańskie wyzwania...

Jeśli jednak chcesz głosić Dobrą Nowinę, pamiętaj, że 
osoby poniżej metr trzydzieści to też Twoi parafianie. 
Niewiele umieją, mało rozumieją, stale rozrabiają, 
ale kochają i ufają najpiękniej. Pokaż im Chrystusa. 
Tak jak potrafisz. Najlepszy czas jest właśnie dziś. 
I nie przejmuj się kompletnie, gdy przez rodziców 
nie będziesz zrozumiany. Ważne, jeśli zrozumieją Cię 
dzieci.” 

Prawda że piękne? Dziękuję Pani Lidio.
n

mój kOśCióŁ
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mój kOśCióŁ Opracował: ks. Zygmunt Kostka

Doczekaliśmy ciekawych czasów. Jakkolwiek słowo 
„ciekawych” nie bardzo mi pasuje. Bo ujawnianie 
skandalów dokonanych przez kapłanów, biskupów 
czy nawet kardynałów nie można nazwać ciekawy-
mi tylko smutnymi. niektórzy stwierdzają, że takie-
go kryzysu w Kościele nie było od czasu rewolucji 
francuskiej. 

Jakikolwiek przymiotnik tutaj umieścimy, niewąt-
pliwie jedno pytanie nasuwa się na usta: jak do tego 
doszło? 

Może dlatego że kapłani uznali samych siebie za 
wybraną kategorię ludzi, wyjętą spod prawa i przy-
kazań. Pompowanie przez wieki autorytetu kapła-
na jako półanioła, usadowionego gdzieś pomiędzy 
ziemią a niebem i nie podlegającego ludzkim słabo-
ściom, skończyło się usprawiedliwieniem najwięk-
szych grzechów. 

Czy to co się dzieje teraz w Kościele to tylko atak 
wrogów Kościoła (jak chcą niektórzy) czy też czas 
oczyszczenia wewnętrznych struktur Kościoła. To, że 
Kościół jest atakowany, nie podlega dyskusji. zawsze 
tak było, jest i będzie, i nie może być inaczej, bo zapo-
wiedział to sam Pan Jezus. Problem polega na tym, że 
akurat w wypadku grzechu pedofilii to sami duchow-
ni, pasterze Kościoła, ten atak sprowokowali.

Co przeciętny praktykujący katolik powinien my-
śleć na ten temat ? 

osobiście bardzo mi żal, że do tej pory Episkopat 
Polski nie wystosował żadnego listu, gdyż czuje że 
wierni tego oczekują. Dwa tygodnie temu ośmieli-
łem się w kazaniu odnieść do ujawnianych skanda-
li i powiedzieć parę słów ode mnie. Poczułem taką 
ciszę i wsłuchanie się w każde słowo w kościele jak 
nigdy dotychczas. na potwierdzenie tego, po mszy 
przyszedł mężczyzna do zakrystii by podziękować za 
odwagę i odniesienie się do tych drażliwych kwestii. 

Jak wiem jedynie ordynariusz opolski Bp. an-
drzej Czaja wystosował emocjonalny list z apelem 

Kolos na glinianych nogach.
Pozorna siła polskiego Kościoła.

o modlitwę w intencji świętości życia kapłanów 
i osób konsekrowanych. Miał odwagę napisać: „Prze-
praszamy Was i prosimy o wybaczenie nam ciężkich 
grzechów naszych!”. Jego list został odczytany w jego 
diecezji dnia 7 października. ale to tylko w jednej 
diecezji. 

Proponuję przeczytać wybrane fragmenty reflek-
sji Pana Karola Kleczki, zamieszczone na portalu 
deon.pl. autor pozwolił mi wykorzystać swój artykuł, 
co nie oznacza że zgadzam się z wszystkimi argumen-
tami autora. nie chodzi o to by się zgadzać, ale o to 
by poszukiwać prawdy dla dobra Kościoła, do czego 
wszystkich zapraszam. 

„Jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że związek 
między polskością i katolicyzmem jest konieczny i nie-
rozerwalny. Dziś coraz mocniej widać, że to mit stale 
powtarzany na poziomach politycznym, medialnym, 
a co gorsza i duszpasterskim. Polacy coraz częściej 
pokazują, że da się pomyśleć Polskę bez chrześcijań-
stwa. Tylko czy hierarchowie Kościoła zdają sobie 
z tego sprawę?

Niedawne dyskusje dotyczące skandali pedofilskich 
w Kościele uruchomiły wiele negatywnych głosów 
skierowanych w stronę duchowieństwa. Niektórzy 
będą uparcie twierdzić, że nad Wisłą nie mamy pro-
blemu pedofilii w Kościele, ale potężny kryzys, który 
zgotował sobie Kościół w USA, Niemczech czy Ho-
landii, z pewnością zawita także do Polski. Byłoby 
to pewne kuriozum statystyczne, gdyby w kraju z tak 
wielką dominacją jednego wyznania problem wyko-
rzystania seksualnego miał być czymś niewidocznym. 
Niedawne, odważne i cenne wystąpienie bpa Piotra 
Libery podkreśla tylko, że problem jest i trzeba sobie 
z nim radykalnie radzić przez skuteczną penalizację 
przestępców i odsuwanie ich od posługi duszpaster-
skiej lub nawet usunięcie ze stanu duchownego.

„Skala krzywd, jakie te dzieci, osoby małoletnie, do-
znały jest wielka. To nie jest złamanie kości czy sinia-
ki. To rany osobowości, z którymi będą musiały żyć la-
tami” – mówił bp Libera, komentując politykę własnej 
diecezji w stosunku do zbrodni wykorzystania seksu-
alnego. Nie ujawnianie jest problemem, ale fakt za-
chodzenia takich skandalicznych i bolesnych sytuacji. 
To nie ułatwia głoszenia, że Kościół jest miejscem, 
w którym mieszka Chrystus Zbawiciel, bo przestęp-
cy w sutannach przybijają go do krzyża, odciągając 
wiernych od istoty naszej wiary.” (…)

„Kilka lat temu trafiłem na wyniki badań CBOS i Eu-
ropejskiego Sondażu Społecznego, które obrazowały 
poglądy moich rówieśników. Wielu z nich twierdziło, 
że historia Polski jest mocno powiązana z katolicy-
zmem, ale sami nie czuli silnego związku osobistego 
z religią. Jako niewierzący deklarowało się wtedy 
około 22 procent Polaków w wielu 18-24 lat. W porów-
naniu z resztą społeczeństwa jest to ogromna dyspro-
porcja. Rozmówcy Macieja Kalbarczyka w artykule 
„Młodzi, konserwatywni niereligijni” powtarzali, że 
choć są konserwatywni, to jednak nie czują większego 
związku z Kościołem. Motywacje są różne, ale w gło-
sach rozmówców powtarza się stały schemat: istotna 
nie jest wiara, lecz obecność kultury chrześcijańskiej 
będącej spoiwem społecznym. To przerażający obraz, 
bo nie dość, że dokonujący instrumentalizacji reli-
gii, to także stawiający sprawę na głowie – jeśli już, 
to chrześcijaństwo rozumiane jako wiara tworzyło tę 
„cywilizację”, a nie na odwrót. Ale skoro takie właśnie 
myślenie towarzyszy młodym Polakom, to nic dziw-
nego, że można czuć się dziedzicem Polski „zawsze 
wiernej”, a jednocześnie głosić ksenofobiczne czy rasi-
stowskie poglądy. Bez wiary takie hasła lekko przejdą 
przez gardło. Moi rówieśnicy, obywatele „pokolenia 
JP2”, którzy z entuzjazmem biegali za papieżem od-
wiedzającym ojczyznę, stali się religijnymi symulan-
tami. Ochrzczonymi, lecz poganami.

Religia jako skansen

Religia rozumiana jako jedno ze źródeł powstawania 
kultury jest czymś absolutnie trywialnym. To fakt, że 
Europa ma chrześcijańskie korzenie i nie byłaby tym, 
czym jest, bez chrześcijańskiej tradycji. Emancypacja, 

wolność i godność ludzka, prawa człowieka – każde 
z tych pojęć jest osadzone w religii i przynajmniej 
w tej szerokości geograficznej wychodzi od tradycji re-
ligijnej. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile procesów 
społecznych ma uwarunkowanie religijne i wymaga-
łoby to obszernych badań, ale śmiem twierdzić, że 
w dalekim podłożu niemal każdy. Jednak im dalej od 
religii rozumianej jako żywa wiara i relacja z Bogiem, 
a im bliżej kategorii kultury rozumianej jako niekon-
fesyjny sposób bycia człowieka, tym łatwiej o sprowa-
dzenie wiary do funkcji służebnej.” (…)

„Religia pozostająca wyłącznie klejem społecznym 
jest czymś, co pozostawało ideałem niektórych my-
ślicieli oświecenia. Taka wiara bez personalnej rela-
cji z Bogiem, odarta z sakramentu i ufności, staje się 
martwa. Choć polityczność zawsze jest i będzie wpi-
sana w pejzaż religijny, to jednak chrześcijaństwo 
przestanie pełnić rolę drogi do zbawienia wtedy, gdy 
porzuci odniesienie do porządku pozaczasowego na 
rzecz lokalnego kontekstu kulturowego. Owszem, 
polskość jest powiązana historycznie z chrześcijań-
stwem, lecz nieustanne powtarzanie o integralnym 
związku wiary i dowolnej narodowości będzie zawsze 
wtórnie czynić z religii skansen, a nie przestrzeń ży-
wych relacji. Wiara może porwać wtedy, gdy dokonu-
je się w niej prawdziwe spotkanie z kimś innym ode 
mnie – z Bogiem, a nie wtedy gdy pozostaje na jakim-
kolwiek postronku. Gdy więc słyszę o funkcji „spoiwa 
społecznego”, które nie pociąga za sobą autentycznej 
relacji opartej na miłości, ciarki chodzą mi po plecach.

Nie było innego papieża niż Papież Polak

Proces ten widać choćby wtedy, gdy pomyśli się 
o funkcjonowaniu postaci symbolicznych w polskiej 
religijności. Nieraz można mieć wrażenie, że w całej 
historii Kościoła nie było innego papieża niż Jan Pa-
weł II. Takie jest przynajmniej doświadczenie mojego 
pokolenia, które wchodziło do Kościoła w trakcie jego 
długotrwałego pontyfikatu. Nie mam na myśli świa-
domej wiary, lecz pewną formację wychowawczą. Pa-
pież nie jawił się w niej jako ten, który uczy o tym, jak 
być bardziej ludzkimi przez naśladowanie Jezusa (Re-
demptor hominis), lecz jako lider polityczny, człowiek, 
który niemal w pojedynkę obalił komunizm.
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W każdej wsi po pomniku, w każdym domu po obraz-
ku. Papież stał się dla Polaków powszechną ikoną, 
obiektem kulturowym, a nie człowiekiem o określo-
nych poglądach, działaniach i czynach. Był wszędzie 
– na każdym górskim szlaku i każdej morskiej plaży. 
W co drugiej parafii i co trzecim sklepie spożywczym. 
Był cytatem w niemal każdym liście biskupów do 
wiernych, ale przez tę powszechność dla moich rówie-
śników stał się kimś niewidocznym i nieobecnym. Nie-
którym po jego śmierci towarzyszyło uczucie żywego 
zakłopotania niewiedzą na temat pontyfikatu i na-
uczania, inni byli nim zmęczeni, bo był tak szeroko 
obecny. Dla tych, którzy oddalili się od Kościoła, stał 
się przedmiotem żartów i kpin.” (…) 

Winny jest Zachód

„Pasożytniczy związek religii z kulturą, w której ta 
pierwsza zastępuje drugą, oraz bezwiedne przywoły-
wanie symboli to tylko dwa przejawy pewnego szero-
kiego kryzysu polegającego na coraz częstszym braku 
żywego przywiązania do wiary wśród młodych Pola-
ków. Trzecim problemem jest brak otwartości na kry-
tykę po stronie kościelnej.

Klerykalizm nie dotyczy wyłącznie księży. Wręcz prze-
ciwnie – to pewna postawa silnie obecna także wśród 
wiernych, którzy przyjmują postawę „o Kościele do-
brze albo wcale”. Jeśli nie jesteśmy w stanie przyznać 
się do błędów, grzechów, to nigdy nie będziemy doj-
rzałymi chrześcijanami. Tymczasem często wytknięcie 
winy spotyka się z reakcją obronną, tak jakby kryty-
ka była zawsze personalnym uderzeniem w człowie-
ka. Gdy zaczynaliśmy pisać o skandalu pedofilskim 
w USA, początkowo wiele komentarzy wytykało 
nam, że przypuszczamy atak na Kościół. Gdy pojawi-
ły się informacje na temat skali zjawiska, pozostało 
milczenie.

Nie jestem tego w stanie zrozumieć. Pomijam już to, 
że jedynym możliwym rozwiązaniem problemu jest 
przyznanie się do błędu, a następnie metodyczna na-
prawa. Bez stawania w prawdzie, które rodzi się przez 
krytykę – często zewnętrzną – nie uda nam się czynić 
Kościoła lepszym. Łatwo zaobserwować brak takiej 
woli, gdy każdy głos odbiera się jako atak. Gorszy jest 

fakt, że brakuje tu elementarnej odpowiedzialności, 
bardzo sprawnie natomiast działa mechanizm prze-
rzucania winy. Dyskusja na temat pedofilii w Kościele 
jest tu szczególnie ilustratywna.” (…) 

„Skala przestępstw polegających na wykorzystaniu 
seksualnym w Kościele jest taka wielka właśnie dla-
tego, że ułatwiło ją milczenie i brak otwartości na kry-
tykę. Pustoszenie kościołów nie wynika z działania 
podłych ludzi, ale ze spadku zaufania. To trochę tak 
jak wtedy, gdy argumentowano, dlaczego popularne 
programy dziecięce leciały w telewizji rano w niedzie-
lę. Podobno dlatego, że telewizja chciała odciągać 
dzieci od Kościoła. Może tak było za komuny, ale te-
raz to bujdy. Nie znam nikogo, kto przestałby chodzić 
na mszę przez Teleranek. Znam za to wielu takich, 
których odstraszył ksiądz głoszący z ambony niechęć 
względem innych albo obnoszący się z wyższością 
w stosunku do ludzi. Nawet jeśli są jacyś „oni”, którzy 
polują na Kościół, to zrzucanie na nich całej winy jest 
skrajną niedojrzałością, a na pewno nie wyprowadza 
z sytuacji kryzysowej. Żeby wyjść z kryzysu, trzeba 
przyznać się do błędów, prosić o przebaczenia, zaka-
sać rękawy i wziąć się do roboty. Nie można odwracać 
oczu, mówić, że to nie ma miejsca lub że w wytykaniu 
win nie ma niczego dobrego. Nie wytyka się win dla 
samego wytykania, ale po to, żeby znaleźć miejsca, 
które wymagają uleczenia.

Żeby wyjść z kryzysu, trzeba wyjść do ludzi i mówić 
im, że Bóg ich kocha i że za nich umarł. Że zło, które 
ich spotkało – czasem być może ze strony Kościoła – 
nie jest tym, czego On pragnął. Kościół w Polsce musi 
sobie zdać z tego sprawę jak najszybciej i jak najszyb-
ciej potraktować wiernych w tym kraju nie jako silną, 
zwartą i gotową grupę, ale jako tyle co zasadzony 
krzew, z którego dopiero powstanie wino. Kościół po-
winien się stale nawracać, a nawracając siebie – na-
wracać innych. Kościół w Polsce musi wyjść na peryfe-
ria, bo te nie są gdzieś hen daleko, ale zaraz obok. Tuż 
za drzwiami świątyni.”

Karol Kleczka
redaktor DEon.pl,

 doktorant filozofii na uJ,
 współpracuje z Magazynem Kontakt.

Prowadzi bloga notes publiczny.
n
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Miałem w planie napisać zupełnie inną refleksję, 
niemniej jednak lektura artykułu o małych chrze-
ścijanach, tych poniżej stu trzydziestu centymetrów 
wzrostu, postawiła mi pytanie co mnie osobiście 
przeszkadza w kościele, tym kościele przez małe k. 
Często słyszę narzekania na dzieci, które są trochę 
inaczej grzeczne niż my starsi. Równie często słyszę 
że zimno w kościele, duszno w lecie, innym razem 
ławki za zimne... a w ogóle to księża czytają niewy-
raźnie i nagłośnienie jest nie takie jak mój rozmówca 
sobie wyobraził... nie wspomnę już o uwagach o za-
chowaniu innych siedzących obok. zawsze słuchając 
tych opowieści zastanawiam się czy jest coś co mnie 
przeszkadza. albo zastanawiam po co ja przyszedłem 
do kościoła, że mnie to nie przeszkadza. Jest jedna 
taka rzecz, ale o niej nieco później. 

Dzieci, one w przeciwieństwie do niektórych są 
w pełni zainteresowane miejscem do którego przy-
szły, próbują się w nim poczuć jak u siebie, zrozumieć 
dlaczego... no może przydałoby się zastopować jedne-
go z drugim jak urywa główkę aniołkowi, albo zaglą-
da księdzu do kielicha, ale on tego nie robi ze złej woli 
tylko może z ciekawości. 

nie brać dzieci do kościoła – a kto weźmie na sie-
bie odpowiedzialność za to, że jak będą już musiały 
przyjść w dniu Pierwszej Komunii Świętej, to co naj-
mniej nie będą wiedziały gdzie są. a coraz więcej jest 

Widziała Pani tego...

takich przypadków. Kilka tygodni temu  czytaliśmy 
ewangelię o tym jak Chrystus postawił dziecko (we-
dług tradycji chrześcijańskiej to św. Ignacy, trzeci 
z kolei biskup Rzymu) pośród skłóconych apostołów. 
on go nie szukał; ono po prostu było obok, pośród 
ludzi, nie w osobnej kaplicy z zabawkami, nie gdzieś 
na zewnątrz zgromadzenia, ale tu pośród ludzi.

Czemu nam to wszystko przeszkadza? Może za-
pominamy o Duchu Świętym, który wszystko może. 
Wydaje się nam, że jak będzie ciepło, wygodnie cicho, 
pięknie... to coś wyniesiemy z Eucharystii. Pamiętam 
kilka swoich Mszy św. Kiedyś na pielgrzymce siedzia-
łem mając do towarzystwa dwa gniazda os. Łaziły 
po mnie, wchodziły w oczy, uszy, nos... Innym razem 
stałem po kostki w błocie, deszcz lał niemiłosiernie, 
praktycznie jak z cebra. z obu tych Eucharystii za-
pamiętałem słowa homilii, pomimo że po ludzku nie 
powinienem. 

napisałem wcześniej, że jednak jest coś co mi prze-
szkadza, nawet dwie rzeczy. Wychodzą dwie starsze 
panie z kościoła i już za progiem świątyni, kilkana-
ście minut po tym jak przekazały innym znak poko-
ju, zaczynają – Widziała Pani tego bachora? Czemu ta 
małpa go nie pilnuje!!! Co jeszcze mi przeszkadza – jak 
jestem przez niektórych zmuszany do wlepiania wzro-
ku w podłogę, żeby nie być posądzonym o rozbieranie 
wzrokiem, choć nie bardzo jest już co zdejmować...

n



1312

kArOL WOjtYŁA opr. Marcin Pietrzyk

16 października 2018 r. obchodziliśmy 40. rocznicę 
wyboru ks. Karola Wojtyły na ojca św., a dwa dni 
wcześniej 14.X. Dzień Papieski. Cóż to była za radość 
i jakie przeżycie gdy ogłoszono słynne Habemus Pa-
pam. Jako papież przybrał wówc,zas imię Jan Paweł II. 
z tej okazji odbyły się Msze św., koncerty, wystawy. 
W obchody włączyły się np.: sanktuarium św. Jana 
Pawła II na Białych Morzach, czy muzeum Domu Ro-
dzinnego w Wadowicach, a w oknie kurii na ul. fran-
ciszkańskiej 3 odsłonięto nowy mozaikowy portret 
Papieża Polaka. Korzystając z książki „Przez Podgórze 
na Watykan” i wspomnień przyjaciela Karola Wojty-
ły, ks. dr. Mieczysława Malińskiego powspominaj-
my dojrzewanie powołania kapłańskiego przyszłego 
świętego na Dębnikach.

Ksiądz Maliński wspomina, że w tych czasach 
Most Dębnicki wyglądał inaczej. Był w kształcie kra-
townicy i był mostem dla ruchu kołowego i kolejo-
wego. został wysadzony przez niemców w 1945 roku. 
obecny kościół św. Stanisława Kostki został wybudo-
wany w czynie społecznym w przededniu wojny, gdy 
proboszczem był ks. Jan Symior. Ks. Maliński jako 
mały chłopiec kopał pod ten kościół fundamenty. 
Dębniki były jakby odrębnym miasteczkiem, miały 
własny Rynek, szkoły podstawowe męską i żeńską, 
własny kościół, sklepy prowadzone zarówno przez Ży-
dów jak i katolików, własną inteligencję i proletariat, 
a nawet własnych grajków.

Było kilka wspólnych spraw, które połączyły Mie-
czysława Malińskiego oraz młodego Karola Wojtyłę, 
który zamieszkał na Dębnikach z ojcem latem 1938 
r. Podobną drogą uciekali na Wschód przed nawałą 
niemiecką. – Szliśmy w nieprzejrzanej procesji męż-
czyzn, kobiet, dzieci w wózkach, dzieci za rękę, prze-
tykanej żołnierzami na podwodach albo pieszo, ata-
kowani przez samoloty niemieckie. nie było co jeść, 
nie było co pić. W ciągu dnia nieprzytomny upał, 
nocami przejmujący chłód. Wreszcie szpica niemiec-
kich czołgów wpadła do Kolbuszowej, masakrując 

To nie jest najważniejsze, jak on wygląda. 
najważniejsze jest to, co on prezentuje,  
co on wnosi w nasze życie

uciekinierów. Przeżyłem to w Weryni, tuż za Kolbu-
szową – wspomina ks. Maliński.

gdy obydwaj, wówczas się jeszcze nie znając wró-
cili po kilku dniach z tej bezsensownej peregrynacji 
i ucieczki, na Wawelu wisiała hitlerowska flaga, było 
pełno wojskowych niemieckich pojazdów, a niemcy 
wyrzucali Polaków z ich domów i budynków użytecz-
ności publicznej. Próbował funkcjonować Teatr im. 
Słowackiego. 6 listopada 1939 r. doszło do wielkiej 
tragedii narodu polskiego - akcji Sonderaktion-Kra-
kau. niemcy aresztowali podstępnie profesorów uni-
wersyteckich i całą kadrę, a następnie wywieźli do 
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.

Karol przeżył tę tragedię bardzo ciężko. Studiował 
wówczas polonistykę na uJ. Rozmawiali później na 
ten temat wiele razy, o tym jak zawaliły się wszelkie 
plany osobiste. Karol pragnął, aby kultura polska 
przetrwała... Tymczasem w sklepach ciężko było do-
stać nawet kawałek chleba. Wprowadzono reglamen-
tację, próbowano wymieniać się kosztownościami za 
jedzenie na targowisku. Teatr Słowackiego, a także 
kina przestały grać polski repertuar, skonfiskowano 
radioodbiorniki, wydawano niemiecką gazetę „go-
niec Krakowski” przezywaną „gadzinówką”.

Mieczysław Maliński i Karol Wojtyła uczestniczy-
li w rekolekcjach wielkopostnych 1940 r. oraz kursie 
wiedzy religijnej organizowanym przez dębnickich 
Salezjanów. Tutaj zetknęli się z Janem Tyranowskim, 
który będąc na kościelnych spotkaniach wypowiadał 
się w troszkę „staromodny” sposób, ale na poznanie 
się całej trójki przyszło chwilkę poczekać. Ks. Maliń-
ski wspomina jak wczesnym rankiem wychodząc po 
Mszy przerażony usłyszał: – od pewnego czasu ob-
serwuję pana i chciałem panu coś zaproponować. „Co 
pan chce mi zaproponować? – powiedziałem, a pomy-
ślałem – na pewno chce mi zaproponować współpracę 
z gestapo. – Chciałem założyć Żywy Różaniec. I zbie-
ram chętnych – odpowiedział Tyranowski. Spadł mi 
kamień z serca. Wtedy sobie przypomniałem – to był 

ten sam człowiek, który pojawiał się na naszych wy-
kładach z ks. Mazerskim.” gdy Maliński się zgodził, 
wkrótce doszło do momentu, w którym Tyranowski 
przedstawił go Karolowi: „To pan Karol, który chce 
zostać aktorem, a to pan Mieczysław, który chce bu-
dować samochody”.

Karol zaczął pomagać Mieczysławowi w nauce 
łaciny. W swoim domu częstował Karola chlebem ze 
smalcem, gdyż dowiedział się że bardzo to lubi. Do-
wiedział się też, że Karol stracił dwójkę rodzeństwa 
i mamę oraz, że mieszka z ojcem, emerytowanym woj-
skowym, na ul. Tynieckiej 10.

zarówno Mieczysław jak i Karol nie wstąpili do 
armii Krajowej, było im to wytykane. Karol wolał 
zapobiegać upadkowi kultury w narodzie, czytał: 
Mickiewicza, Słowackiego, norwida i Wyspiańskie-
go, a także sam pisał i wspólnie z kolegami wysta-
wiał sztuki po domach. opowiadał o teatrze ama-
torskim w Wadowicach, był zafascynowany swoimi 
profesorami.

gdy Maliński narzekał na Tyranowskiego, wyglą-
dającego dużo poważniej niż na swój wiek, każącego 
sporządzać sobie „indywidualny plan postępowania”, 
Karol perswadował: – To nie jest najważniejsze, jak 
on wygląda. najważniejsze jest to, co on prezentuje, 
co on wnosi w nasze życie. Tyranowski robił im też 
wykłady o świętych. aby, zagrożenie wywózką na ro-
boty do niemiec było mniejsze, znajomej nauczyciel-
ce francuskiego p. Lewaj, udało się Karolowi i kilku 
jego kolegom załatwić pracę na Solvaju, w kamienio-
łomach, a później w fabryce tego przedsiębiorstwa.

W tym drugim miejscu Karol miał możliwość opa-
nowywania materiału akademickiego w krótkich 
przerwach od pracy. Inni robotnicy to akceptowali. 
Maliński wspomina: „Sama praca fizyczna zdawa-
ła się wyostrzać jego poczucie artysty. Już nie tylko 
aktora ale i pisarza. zabiegał o wystawienie swojego 
„Jeremiasza” w zespole Studio 39. Pojawił się Tadeusz 
Kudliński z propozycją, by korzystali do prób teatral-
nych z jego mieszkania przy ul. Słonecznej 15. Propo-
zycja była przyjęta z radością”.

17 lutego 1941 r. zmarł ojciec Karola także Karol. 
Junior bez ojca nie był już w stanie dalej mieszkać 
sam na Tynieckiej. nakłonił go jednak do tego zna-
jomy, Mieczysław Kotlarczyk, który był poszukiwany 

przez niemców w Wadowicach i dostał zgodę od Ka-
rola być zamieszkać na ul. Tynieckiej 10. Kotlarczyk 
odpowiedział: – zamieszkam pod warunkiem, że i ty 
tam wrócisz. Będziemy razem robić teatr. I tak też się 
stało. gośćmi byli często ludzie świata krakowskiej 
kultury: Juliusz osterwa, Stanisław Pigoń, Kazimierz 
Wyka, Witold Balicki, zofia Kossak-Szczucka, Tadeusz 
Kudliński.

Wkrótce w Karolu doszło do dziwnej przemiany. 
gdy aresztowano księży z dębnickiej parafii i wywie-
ziono ich do oświęcimia, razem z kolegami musieli 
zająć się opieką nad młodzieżą. Karol pod wpływem 
Tyranowskiego został zelatorem czternastki słabo 
wykształconych chłopców. Często nauczał ich w dro-
dze do pracy na Solvay lub z powrotem. „Dla Karola 
to było jakieś twórcze dotknięcie życia. Jak ten for-
tepian Chopina, w poemacie norwida, który dotknął 
bruku” – wspomina Maliński.

Tutaj na Dębnikach zrodziła się decyzja o kapłań-
stwie i wstąpieniu do podziemnego seminarium 
duchownego. Tutaj Karol poznał niezłomną postać – 
księcia ks. Sapiehę.

Doszło w tym czasie do dwóch opatrznościowych 
wydarzeń. Mimo koszmarnego potrącenia przez nie-
miecką ciężarówkę na ul. Konopnickiej, Karol szybko 
wrócił do zdrowia. Drugie wydarzenie to seria łapa-
nek młodych mężczyzn w Krakowie za rozpoczęcie 
Powstania Warszawskiego. niemcy podczas rewizji, 
przeoczyli mieszkanie Karola, który dotarł na czas do 
seminarium na ul. franciszkańskiej 3.

Maliński wspomina: „Pod wieczór książę ks. ar-
cybiskup adam Sapieha zebrał nas wszystkich 
i oświadczył: – ofensywa radziecka powinna być tutaj 
za 2 tygodnie. Wolę żebyście byli ze mną, bo uważam, 
że tu dla was bezpieczniej. odtąd ja jestem waszym 
rektorem i biorę za was odpowiedzialność. Włożycie 
sutanny natychmiast dołączając do kleryków ostat-
niego roku”. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłań-
skie 1 listopada 1946 r., Mszę św. prymicyjną odpra-
wił 3 listopada w naszym kościele parafialnym św. 
Stanisława Kostki. Wkrótce zaś wyjechał na dalsze 
studiowanie do Rzymu.

na podstawie „Przez Podgórze na Watykan”
Marka Cholewki

n
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Śp. Marysia Chwedczuk była z nami w zespole Cha-
rytatywnym od 2001 roku przez  blisko 15 lat. Wszy-
scy pamiętamy Ją kiedy kwestowała z puszką życząc 
wszystkim miłej niedzieli. zawsze chętnie dbała aby 
stolik był ładnie nakryty na Wielkanoc dla Baran-
ków, a w adwencie dla świec Caritas. 

o młodych wolontariuszkach naszego zespołu 
Charytatywnego mówiła: „popatrz jakie to dobre 
dziecko”. 

Marysiu, zawsze mogliśmy z Tobą porozmawiać choć-
by przez okno na parterze bloku na rogu Zagrody 
i Bałuckiego. Miałaś kłopoty z chodzeniem. Matka 
Boża przyszła po Ciebie w dzień Marii 12 września, 
aby nagrodzić Cię jako Zelatorkę I Róży Kobiet. Na 
spotkanie wyjdzie Ci nasza Ziutka Schnell, a Ty jesteś 
już 14 wolontariuszką, którą Pan Bóg powołał do 
siebie.

Odpoczywaj w Pokoju.

Koleżanki i Koledzy
 z zespołu Charytatywnego

Kraków 13.09.2018
n

DębniCkie pOStACi

Dzień Skupienia Zespołu Charytatywnego w Szczyrku – wrzesień 2007 r.
Marysia Chwedczuk druga od lewej, obok Halinki Kaliszki.

Marcin Pietrzyk,  fot. archiwum rodzinne

I Kompania Strzelecka, nazywana Kadrówką, wyru-
szyła z Krakowa na ziemie zaboru rosyjskiego w nocy 
z 5 na 6 sierpnia 1914 roku. Do Kielc weszli 12 sierp-
nia. To była pierwsza po powstaniu styczniowym pol-
ska akcja zbrojna w zaborze rosyjskim. Wiele osób 
twierdzi, że bez 6 sierpnia 1914 r. nie byłoby 11 listo-
pada 1918. Dla uczczenia tego wydarzenia od 1924 
roku związek Piłsudczyków organizuje Marsz. Przed 
wybuchem II wojny światowej odbyło się ich 15. Ta 
tradycja powróciła dopiero w 1981 roku, mimo repre-
sji władz. 

Dość powiedzieć, że w 1984 roku w zajeździe 
w Łącznej pod Jędrzejowem, milicja zatrzymała 
wszystkich uczestników 19. Marszu i ukarała ich wy-
sokimi grzywnami. Dopiero w 1989 roku marszowi 
nadano uroczysty charakter. Przez lata kończył się on 
w Kielcach przed pomnikiem legionowej „Czwórki” 
obok Wojewódzkiego Domu Kultury, a ostatnio uro-
czystości przeniesiono na plac Wolności, gdzie stoi 
pomnik Józefa Piłsudskiego. 

od lat stałym elementem uroczystości Marszu 
Szlakiem I Kompanii w Kielcach jest złożenie mel-
dunku o przybyciu do Kielc pod historyczną figurą 
najświętszej Maryi Panny, która stoi przy skrzyżo-
waniu ul. Krakowskiej i Spacerowej. ale nie zawsze 

Jak moja babcia Kadrówkę zatrzymała

tak było. Moja babcia Jadwiga w latach dziewięć-
dziesiątych wpadła na pomysł, żeby witać kadrówkę. 
Kupiła biało-czerwone goździki i stanęła przy drodze. 
Specjalnie tego z nikim nie uzgadniała. zresztą już 
wcześniej razem z moją ciocią, a swoją córką graży-
ną Michałowską wystawiały krzesła na ulicę, żeby 
mogli sobie usiąść kombatanci pamiętający pierwsze 
wejście kompanii do Kielc. I tak rokrocznie moja bab-
cia Jadwiga Pietrzyk wręczała biało-czerwone kwiaty 
komendantowi marszu. To było spontaniczne. Potem 
dołączyli inni, nawet prezydent Kielc. Po śmierci bab-
ci w 2007 roku ciocia grażyna kontynuuje tradycję.

Miejsce nie jest przypadkowe. I figura, i obok nasz 
dom rodzinny stoją na dawnych gruntach należą-
cych do rodziny Julianny i Jakuba Doroz, czyli rodzi-
ców babci Jadwigi. Ich stary dom stał naprzeciwko 
Kadzielni, na której dziś jest piękny amfiteatr i dom 
został wyburzony, gdy później teren przejęto na po-
trzeby budowy skweru im. Szarych Szeregów oraz uli-
cy Krakowskiej. ale na pewno był w tym miejscu, pod 
adresem Krakowska 24 w 1914 roku, gdy I Kompania 
Strzelecka wkraczała do Kielc.

To właśnie w pobliżu tej figurki Czesław Ban-
kiewicz, ps. „Skaut”, złożył w 1914 roku Józefowi Pił-
sudskiemu meldunek o wkroczeniu do Kielc. Babcia 

Moja babcia Jadwiga Pietrzyk 
wraz z ciocią Grażyną 

Michałowską wręcza kwiaty 
komendantowi marszu 

Janowi Józefowi Kasprzykowi,  
dziś szefowi Urzędu  

do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.
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wejścia strzelców do Kielc nie widziała, bo urodziła 
się w 1923 roku. W tradycji rodzinnej Pietrzyków jest 
jednak przekaz, że jako młoda dziewczyna witała z ro-
dzicami uczestników kolejnych marszów. Wspomina 
o tym mój ojciec, Sławomir Pietrzyk, syn mojej babci 
Jadwigi, wiceprzewodniczący rady miasta w Krako-
wie, który często oficjalnie żegna Kadrówkę, gdy ta 
wychodzi z Krakowa, z oleandrów.

– faktem jest, że tradycje piłsudczykowskie 
w domu były bardzo żywe – wspomina ojciec. - Mie-
liśmy piękny portret marszałka i przez lata PRL cho-
dziliśmy na grób Piotra Perskiego, męża mojej ciotki, 
który był jednym z legionistów Piłsudskiego i który 
zginął podczas służby. Tak mama uczyła nas, mnie 
i braci, patriotyzmu – mówi z kolei moja ciocia graży-
na Michałowska. 

Babcia Jadwiga wysłała trójkę swoich dzieci do 
szkoły prowadzonej przez siostry nazaretanki, którą 
komuniści zlikwidowali w 1962 roku. To była bardzo 
dobra szkoła, kładziono tu spory nacisk na patrio-
tyzm, można było też spotkać tu biskupa Czesława 
Kaczmarka. I chociaż babcia nigdy się do partii nie 
zapisała, to i tak przez 20 lat kierowała w Kielcach 
delikatesami na placu Partyzantów. Po prostu była 
dobra w tym, co robiła. – To była dobra, ciepła osoba, 
która pomagała innym – opowiada ciocia grażyna.

zaczęło się od remontu figury najświętszej Maryi 
Panny z 1851 roku. Popadała w ruinę. gdy wypadła 
popękana historyczna tablica, sąsiedzi postanowili ją 
wyremontować. – Wcześniej chodziliśmy do ratusza – 
mówi ciocia grażyna – i jeden z wiceprezydentów na-
wet obiecał pomoc. ale na tym się skończyło. Wtedy 
się skrzyknęli, zrobili zrzutkę na zakup potrzebnych 
materiałów, a jeden z sąsiadów, załatwił w „Marmu-
rach” klejenie pękniętej tablicy. Ludzie się sami za-
angażowali i faktycznie, w latach dziewięćdziesiątych 
figura była jak nowa. – To wtedy, nie pamiętam do-
kładnie roku, mama wpadła na pomysł, żeby powi-
tać Kadrówkę, gdy będzie przechodziła obok figurki 
– wspomina ciocia.

– Wręczyła bukiet idącemu na czele marszu męż-
czyźnie i podziękowała mu za trud – opowiada. 

Wspomina, że gdy w kolejnym roku moja babcia po-
deszła do ówczesnego komendanta marszu, ten wy-
raźnie się ucieszył na jej widok. – Kadrówka stanęła. 
I tak było przez lata. Tylko raz nie zatrzymali się przy 
figurze. To był chyba 2000 albo 2001 rok. Wtedy od-
słonięto tablicę poświęconą Janowi Pawłowi II na 
ścianie ratusza i Kadrówka nie przyszła pod figurkę, 
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byli na rynku, a potem poszli pod „Czwórkę”, czyli po-
mnik legionistów. Babci zrobiło się bardzo przykro 
i ciocia grażyna, która z nią mieszkała, napisała list 
do Jana Józefa Kasprzyka, ówczesnego komendanta 
marszu.

Ten odpowiedział, że dziękuje zaprzypomnie-
nie o pięknej tradycji błogosławieństwa kadrów-
kowiczów przy figurze, gdzie marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu raport składał Czesław Bankiewicz 
ps. „Skaut”. Dziś jest tu pamiątkowa tablica. „My-
ślę, że warto wrócić do tej tradycji (...). Dlatego też 
przychylając się do Pani sugestii, proponuję, żeby 
w ramach programu tegorocznego marszu znalazł 
się punkt błogosławieństwa przy figurze” – napisał 
Jan Józef Kasprzyk, wieloletni komendant marszu, 
a obecnie szef urzędu do spraw Kombatantów i osób 
Represjonowanych.

W sumie dobrze się stało, bo od tego czasu składa-
nie meldunku i powitanie uczestników marszu obok 
figury stało się już tradycją. z czasem uroczystość 
zyskiwała na oprawie, nawiązano kontakt z komen-
dantem marszu Janem Kasprzykiem. – Dziś to abso-
lutnie obowiązkowy element wejścia do Kielc, tak jak 
wizyta na grobach poległych legionistów i żołnierzy 
z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojsko-
wym – mówi Dionizy Krawczyński, obecny komen-
dant marszu.

opowiada, że w tym roku, z powodu remontu ul. 
Husarskiej i Wapiennikowej, był nawet plan, żeby 
nieco inaczej poprowadzić przemarsz i w konsekwen-
cji ominąć figurę. – ale szybko ten pomysł upadł. 
Marsz szedł taką trasą, chociaż może to trwało tro-
chę dłużej, żeby być obok figury. – To obowiązkowy 
punkt, chociaż przystanek trwa tylko kilka minut - 
potwierdził Krawczyński. 

Babcia Jadwiga ostatni raz witała Kadrówkę 11 lat 
temu. W czerwcu 2007 roku zmarła. Dla cioci grażyny 
oczywiste było, że musi kontynuować tę tradycję. od 
tego czasu ona dziękuje im za trud i że nie ominęli 
tego miejsca.

Ciocia grażyna Michałowska ma dobre relacje 
z uczestnikami marszu. opowiada o ciągle wymienia-
nych kartkach na święta, zaproszeniach na uroczy-
stości kadrówkowe oraz o tym, co się dzieje podczas 
marszu. Mówi, że kadrowicze wspominali jej mamę 
po śmierci. I że zawsze pielęgnuje biało-czerwone 
kwiaty, które przyozdabiają figurę w sierpniu, gdy 
Kadrówka wchodzi do Kielc. 

Babcię wspominam ciepło, a przede wszystkim za 
to, że uczyła mnie historii. I że za jej zachętą niejedno-
krotnie uczestniczyłem w uroczystościach pod figurą 
najświętszej Marii Panny, a jak byłem już starszy, to 
również w charakterze dziennikarza opisującego ko-
lejne marsze.

nJa w czasach licealnych z babcią przy figurze Najświętszej Maryi 
Panny z 1851 r. Wmurowana pamiątkowa tablica informuje 

o złożeniu meldunku marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu  
przez Czesława Bankiewicza ps. „Skaut” o wkroczeniu polskiego 

wojska do Kielc.
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 Opracował: Jacek Żyrkowski

W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości mogliśmy obejrzeć w Sali Teatralnej nasze-
go kościoła wystawę Krakowskiego IPn pt. „ojcowie 
niepodległości” zorganizowaną przez Parafialny od-
dział akcji Katolickiej. uroczyste otwarcie wystawy 
odbyło się dnia 7 października o 12.20.

Wystawa została zainaugurowana interesującym 
wykładem Pana dr Pawła naleźniaka historyka IPn, 
który z pasją opowiedział historię naszych bohate-
rów, przytaczając ciekawostki z ich życia i działalności 
niepodległościowej. Tak więc zaprezentowani zostali 
najważniejsi mężowie stanu dzięki którym odzyskali-
śmy wolność. Rozpoczyna tą listę:

Józef Piłsudski (1867–1935), przywódca ruchu nie-
podległościowego, marszałek Polski.

Był przywódca organizacji Bojowej Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS) oraz inicjatorem powstania taj-
nego związku Walki Czynnej i związku Strzeleckiego; 
obie organizacje stały się podstawą dla utworzonych 
w 1914 r. brygad Legionów Polskich.

Równolegle do nich Piłsudski powołał konspira-
cyjną Polską organizację Wojskową (PoW).

W 1917 r. wraz z legionistami odmówił złożenia 
przysięgi na „wierne braterstwo broni z wojskami 
niemiec i austro-Węgier”, co było powodem aresz-
towania go przez niemców i osadzenia w twierdzy 
magdeburskiej.

10 listopada 1918 r. wrócił do Warszawy, a w kolej-
nych dniach (11–14 listopada) objął wojskową i poli-
tyczną władzę zwierzchnią w kraju.

16 listopada wysłał do światowych przywódców 
telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego.

20 lutego 1919 r. objął urząd naczelnika Państwa, 
który miał sprawować do wyborów. 

Dowodził polskimi siłami zbrojnymi w walkach 
o Małopolskę Wschodnią z ukraińcami i w wojnie 
polsko-sowieckiej 1919–1920 r. 

W tym czasie stał na czele Rady obrony Państwa.

Był jednym z głównych autorów zwycięstwa w bi-
twie warszawskiej i bitwie niemeńskiej.

Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, zna-
lazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy 
wielkie święto narodu, święto radości po długiej, cięż-
kiej nocy cierpień.

Kolejnym mężem stanu był Roman Dmowski 
(1864–1939), twórca ruchu narodowodemokra-
tycznego (narodowa Demokracja, endecja), pisarz 
polityczny

Przeciwnik ruchu rewolucyjnego, zwolennik tezy, 
że dla Polski większym zagrożeniem są niemcy niż 
Rosja. 

Powołał Komitet narodowy Polski, uznany za ofi-
cjalną reprezentację dyplomatyczną Polaków.

Skutecznie zabiegał o utworzenie armii Polskiej 
we francji (powstała w 1917 r.).

Był polskim delegatem na konferencję poko-
jową w Paryżu, w czasie której aktywnie zabiegał 
o kształt polskiej granicy zachodniej; był też sygna-
tariuszem traktatu wersalskiego, kończącego obrady 
konferencji. 

Dmowski uważał, że dla młodego państwa pol-
skiego będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną 
zbyt rozciągnięte w kierunku wschodnim, a wszyst-
kie mniejszości narodowe się zasymilują.

W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził 
w skład Rady obrony Państwa.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, 
mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. 
Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Trzecim mężem stanu (a właściwie wybitnym pia-
nistą) był Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). 
W czasie I wojny światowej działał w generalnym 
Komitecie Pomocy ofiarom Wojny w Polsce. 

W 1915 r. koncertował w Stanach zjednoczonych, 
gdzie działał na rzecz sprawy polskiej; zabiegom Pa-
derewskiego przypisuje się wyodrębnienie w słyn-
nym orędziu prezydenta Woodrowa Wilsona (8 I 1918 
r.) osobnego punktu o konieczności utworzenia nie-
podległego państwa polskiego z dostępem do morza. 

od sierpnia 1917 r. Paderewski był przedstawi-
cielem Komitetu narodowego Polskiego w Stanach 
zjednoczonych. 

W grudniu 1918 r., mimo sprzeciwu władz nie-
mieckich, przybył do Poznania, co dało impuls do wy-
buchu powstania wielkopolskiego.

Kolejnym ojcem naszej niepodległości był  
Wincenty Witos (1874–1945), działacz ludowy, od 
1895 r. związany ze Stronnictwem Ludowym w ga-
licji. Początkowo wspierał idee Legionów Polskich, 
widząc w austro-Węgrzech gwaranta powstania pol-
skiej państwowości. 

od 1915 r. zaczął popierajać idee endecji zbliżenia 
z państwami zachodnimi. 

Jesienią 1918 r. stanął na czele Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej w Krakowie, Przejmującej władzę w za-
chodniej części zaboru austriackiego. 

W czasie wojny polsko-sowieckiej był premierem 
oraz członkiem Rady obrony Państwa.

ojcowie niepodległości

Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszyst-
ko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrot-
nie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli 
i hańby.

następnie przedstawiony został Wojciech 
Korfanty (1873–1939), polityk śląski, jeden 
z przywódców chrześcijańskiej demokracji w Polsce. 

Początkowo współpracował z Romanem Dmow-
skim. zdecydowanie protestował przeciwko polity-
ce germanizacyjnej na górnym Śląsku, za co został 
uwięziony przez władze niemieckie.

zasłynął wystąpieniem w Reichstagu 25 paździer-
nika 1918 r., w którym zażądał przyłączenia do przy-
szłego państwa polskiego wszystkich ziem zaboru 
pruskiego i górnego Śląska. 

uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. 
od 1920 r. był komisarzem plebiscytowym na Ślą-

sku z ramienia Polski. 
Był jednym z przywódców drugiego powstania 

śląskiego, a niecały rok później głównym dowodzą-
cym trzeciego powstania.

Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemiec-
kiej. Ządamy jedynie, w myśl postanowienia punk-
tu 13. programu Wilsona, własnej, jednej, złożonej 



z ziem trzech zaborów Polski, z zapewnionym 
jej dostępem do morza

ostatnim z wymienionych przez IPn ojców 
niepodległości jest Ignacy Daszyński 
(1866-1936), polityk socjalistyczny, wielolet-
ni działacz, a także przywódca partii socjali-
stycznej w zaborze austriackim.

Po wybuchu I wojny światowej wspierał 
utworzenie Legionów Polskich i Polskiej or-
ganizacji Wojskowej. 

7 listopada 1918 r. stanął na czele Tymcza-
sowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
w Lublinie, który zaproponował bardzo postę-
powe reformy.

został wyznaczony przez Piłsudskiego do 
utworzenia rządu koalicyjnego, ponieważ 
jednak jego kandydatura nie odpowiadała 
politykom prawicy, Daszyński ustąpił, a rząd 
stworzył Jędrzej Moraczewski.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej był 
wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowa-
niem młodzieży, w tygodniu odwiedziły ją kla-
sy gimnazjalne, ze szkoły podstawowej nr 110 
oraz klasy ósme ze szkoły podstawowej nr 30.

n
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nagroda Veritais Splendor 
dla ks. Mieczysława Puzewicza

Krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości spo-
łecznej, nauka dialogu i wzajemnego poszanowania 
między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nie-
szablonowym projektom – to dzięki tym dokonaniom 
drugim w historii laureatem wyjątkowej nagrody 
Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II 
Veritatis Splendor został Ks. Mieczysław Puzewicz. 

Jak podkreślił marszałek Małopolski, działalność 
księdza Mieczysława Puzewicza i jego praca doskona-
le korespondują z nauczaniem Jana Pawła II zawar-
tym w encyklice Veritatis Splendor.

„Ksiądz Puzewicz na co dzień niestrudzenie krze-
wi ideę solidarności i sprawiedliwości społecznej, 
uczy dialogu i wzajemnego poszanowania. Jest ini-
cjatorem programów na rzecz pomocy bezdomnym, 
więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym 
przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schro-
niskach dla nieletnich” – wylicza marszałek Krupa.

Jak zauważył z kolei Leszek zegzda z zarządu wo-
jewództwa, swoją postawą ks. Mieczysław Puzewicz 
idealnie wypełnia też ideę „Małopolskiego nobla”. 
“od początku nagrodę Veritatis Splendor otrzymują 
osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające ste-
reotypy oraz działające na rzecz poznawania i współ-
istnienia z drugim człowiekiem, szerzenia dialogu 
między kulturami. Życie i pontyfikat patrona nagro-
dy – ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopo-
lanina, jest najlepszym tego przykładem. To właśnie 
naszego Papieża określano mianem Człowieka Dia-
logu – bo był i dalej jest inspiracją oraz przykładem 
otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyre-
ligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń czy wro-
gości” – podkreśla Leszek zegzda z zarządu wojewódz-
twa, jeden z inicjatorów ustanowienia nagrody. 

„Ks. Mieczyslaw Puzewicz rozumiejąc głębo-
kie znaczenie słowa „Solidarność” wyciąga pomoc-
ną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono 
ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego 
Człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: 

człowieczeństwo i elementarną godność” – czytamy 
w laudacji, która zostanie wygłoszona podczas wie-
czornej gali nagrody Veritatis Splendor.

Ks. Mieczysław Puzewicz urodził się 7 stycznia 
1960 roku w Świelubiu. od 1977 r. był zaangażowany 
w działalność podziemną, czego konsekwencją było 
aresztowanie w maju 1980 r. na początku lat 80-
tych był współorganizatorem duszpasterstwa osób 
niepełnosprawnych w Lublinie („Siloe”). od 2008 r. 
do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie 
w gruzji – m.in. w przyjęcie 100 dzieci gruzińskich 
w Lublinie, wspieranie „lotnych szpitali”, pomocy 
medycznej w ośrodkach dla uchodźców w gruzji. Jest 
też mentorem w programach dialogu chrześcijańsko
-muzułmańskiego w gruzji (Dolina Pankisi, adżaria 
i guria). Laureat nagrody Veritatis Splendor to także 
inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, 
uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestęp-
com, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach 
dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie 
Cywilizację Miłości”. 

nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona 
w 2016 r. przez Samorząd Województwa Małopolskie-
go i jest przyznawana co 2 lata. u podstaw jej idei leży 
docenianie osób wyróżniających się szczególnymi za-
sługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kul-
turowym, społecznym i międzyreligijnym. Patronem 
Veritatis Splendor został Człowiek Dialogu – papież 
Jan Paweł II, którego życie i pontyfikat są wzorem 
otwartości na drugiego człowieka, różnorodność kul-
tur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, 
uprzedzeń i wrogości. nagrodę Veritatis Splendor 
ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Mło-
dzieży 2016 – czyli spotkanie młodych z całego świata, 
które w 1985 roku zainicjował papież Polak.

zwycięzcę wyłania międzynarodowa kapituła na-
grody. W jej skład wchodzą samorządowcy, duchow-
ni, myśliciele, ludzie kultury i dobroczyńcy. 

Pierwszą laureatką nagrody została w 2016 r. sio-
stra Rosemary nyirumbe – zakonnica z ugandy, do-
ceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarno-
ści i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu 



znajdują się kwiaty, które nawiązują do tych, jakie 
Matka Boża Kalwaryjska ma na swojej szacie. autor-
ką mozaiki jest Magdalena Czeska.

za WWW franciszkańska3.pl i e-KaI.pl
opr. Teresa 

* * *

Św. Jan Paweł II wskazał nam dwie drogi

– Ciągle jest aktualne wołanie Jana Pawła II – otwórz-
cie drzwi dla Chrystusa. otwórzcie je na oścież, bo 
jedynie wtedy człowiek wie skąd pochodzi, dlacze-
go żyje, jaki ma sens jego ziemska pielgrzymka, jaki 
sens jest miłości, cierpienia, także śmierci i nadziei 
– mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. 
dziękczynnej za wybór Jana Pawła II w kościele św. 
Piotra apostoła w Wadowicach. Przed Eucharystią 
odbyła się procesja różańcowa ulicami Wadowic od 
bazyliki ofiarowania najświętszej Marii Panny, któ-
rą poprowadził kard. angelo Bagnasco, metropolita 
genui, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu 
Europy. Wcześniej kard. Bagnasco i abp Jędraszew-
ski wspólnie modlili się przy chrzcielnicy, gdzie zo-
stał ochrzczony Karol Wojtyła. na rynku miało także 
miejsce odsłonięcie makiety bazyliki i domu rodzin-
nego Wojtyły.
Metropolita tłumaczył dalej, że to otwieranie drzwi 
dla Chrystusa jest niełatwe, ale Jan Paweł II daje 
nam dwie drogi. 
Pierwszą z nich jest różaniec odmawiany w intencji 
ojca św., Kościoła powszechnego i polskiego, w in-
tencji naszej ojczyzny. Wskazując na drugą drogę 
sugerowaną przez Jana Pawła II, arcybiskup odwo-
łał się do swojego osobistego doświadczenia, kiedy 
od 1975 roku przebywał w papieskim Kolegium Pol-
skim w Rzymie, gdzie często przyjeżdżał kard. Karol 
Wojtyła.
– nie było dnia, a przybywał o różnych porach roku, 
żeby wieczorem, kiedy już milkły nasze rozmowy, 
kiedy udawaliśmy się na spoczynek żeby nie można 

było usłyszeć na korytarzu szuranie nóg człowieka 
przywykłego do tego, ze jeździ na nartach. Wiedzie-
liśmy – Wojtyła idzie do kaplicy. Każdego dnia w tej 
kaplicy kolegiackiej odprawiał Drogę Krzyżową. Łą-
czył się ze zwycięskim krzyżem Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, zwycięskim, ale przecież okupionym Jego 
cierpieniem, Jego męką i Jego śmiercią. nie ma innej 
prawdy o krzyżu jak właśnie ta. Jego chwała jest moż-
liwa najpierw przez cierpienie i mękę.

arcybiskup podkreślił, że znamiennym jest fakt, iż 
właśnie dzisiaj po odbyciu jednej z tych dróg – tej ma-
ryjnej, dokonuje się poświęcenie tej drugiej, bliskiej 
jego sercu – Drogi Krzyżowej. 

za WWW.diecezja.pl
opr. Teresa 

* * *

naszym przywilejem, ale i obowiązkiem jest...

naszym przywilejem, ale i obowiązkiem jest prze-
kazywanie dziedzictwa Jana Pawła II następnym 
pokoleniom.

– Wszyscy możemy inspirować się świętością Jana 
Pawła II, bo wszyscy jesteśmy do niej powołani – mó-
wił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystej Mszy 
św. dziękczynnej z okazji 40-lecia wyboru kard. Ka-
rola Wojtyły na stolicę Piotrową w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Krakowie. Eucharystii przewodni-
czył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

W dalszej części homilii kard. Dziwisz zachęcił do 
refleksji i rachunku sumienia co dotychczas zrobili-
śmy z dziedzictwem Jana Pawła II. Docenił fakt, że 
wiele miejsc: ulic, placów, instytucji i szkół otrzymało 
imię świętego papieża, a także powstało wiele inicja-
tyw i dzieł inspirowanych jego nauczaniem. Wciąż 
jednak można zrobić więcej. Kardynał wskazał kon-
kretne możliwości inspiracji Janem Pawłem II oso-
bom niemal każdego stanu i profesji.

– W życiu małżeńskim i rodzinnym jest z czego 
czerpać – z jego mądrego i przyjaznego nauczania. 
Kapłani i osoby konsekrowane mogą się inspirować 
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i wzajemnego szacunku. S. Rosemary od 2012 r. pro-
wadzi w ugandzie szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, 
głównie młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym 
przez nią znajdują opiekę, bezpieczne schronienie, 
naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie wła-
snej godności.

Realizatorem nagrody jest Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 
– samorządowa jednostka kultury, której misją jest 
zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozo-
stawił po sobie ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog 
między religiami i kulturami. 

za WWW franciszkańska 3.pl
opr. Teresa

* * *

okno Papieskie

z udziałem prezydenta RP andrzeja Dudy z małżon-
ką, biskupów i młodzieży odbyło się 16 października 
wieczorem odsłonięcie mozaiki na oknie Papieskim. 
Wydarzeniu towarzyszył multimedialny pokaz na 
murach Pałacu arcybiskupów Krakowskich. zgroma-
dzeni pod oknem młodzi ludzie modlili się ponadto 
w ramach inicjatywy „Support dla Synodu”.

Mozaikę w oknie Papieskim wykonała ze szkła 
weneckiego poznańska artystka Maria Czeska. Wi-
zerunek papieża umieszczony jest na tle krzyża. 
uśmiechnięty Jan Paweł II unosi dłoń w geście po-
zdrowienia. na górze i na dole, znajdują się kwiaty, 
które mają nawiązywać do sukienki z cudownego ob-
razu Matki Bożej Kalwaryjskiej. 

odsłonięcia i poświęcenia mozaiki dokonał abp 
Marek Jędraszewski. „zebrani dzisiaj w 40. rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą, w dniu, kiedy nowy papież z rodu Polaków przyjął 
imię Jana Pawła II, jesteśmy przekonani, że błogosła-
wi nam z nieba” – mówił.

okno Papieskie na franciszkańskiej 3 jest miej-
scem szczególnie drogim krakowianom. Jan Paweł 

II spotykał się tutaj z nimi, zwłaszcza z młodzieżą, 
podczas wszystkich swoich pielgrzymek do Polski. 
Prowadził serdeczne dialogi i pogawędki. Tę trady-
cję kontynuowali kolejni papieże – Benedykt XVI 
i franciszek, którzy błogosławili mieszkańcom mia-
sta i pielgrzymom z szeroko otwartego okna Domu 
arcybiskupów Krakowskich.

Krakowianie gromadzili się pod oknem przy oka-
zji papieskich rocznic i uroczystości. organizowane 
tu były koncerty i czuwania modlitewne. Szczegól-
nie przejmujące było czuwanie mieszkańców miasta 
w dniach odchodzenia Jana Pawła II do domu ojca. 
uroczystości zakończył koncert na Rynku głównym. 

Metropolita krakowski zauważył, że w pontyfikat 
Jana Pawła II wpisanych jest pięć okien. Pierwsze 
z nich znajduje się w Pałacu apostolskim na Placu 
św. Piotra w Rzymie. Papież wychylił się z niego, aby 
porozmawiać z młodymi 22 października 1978 roku 
po zakończeniu Mszy św. inaugurującej jego ponty-
fikat. Powiedział wtedy do zgromadzonej pod oknem 
młodzieży, że są nadzieją dla niego i dla Kościoła. – 
Pamiętamy jego ostatnie pochylenie się z wysokości 
tego okna w Wielkanoc 2005 roku. To były ostatnie 
dni jego życia. nie mógł mówić. Tylko błogosławił. 
Ten gest pozostał w naszej pełnej emocji i wzruszeń 
pamięci.

Drugie okno mieści się w Pałacu apostolskim 
w Castel gandolfo, z którego ojciec Święty spotykał 
się podczas wakacji z wiernymi. Trzecie okno mówi 
o jego cierpieniu. znajduje się w poliklinice gemelli 
w Rzymie. Czwarte usytuowane jest przy francisz-
kańskiej 3 w Krakowie. – Papież pojawił się w nim już 
podczas swojej pierwszej pielgrzymki do kraju w 1979 
roku. Tutaj prowadził, pełne humoru i radości, roz-
śpiewane dialogi z młodymi.

Piąte okno odsłonił dla naszej wiary kardynał 
Ratzinger, kiedy podczas pogrzebu papieża mó-
wił: „Możemy być pewni, że nasz ukochany papież 
stoi teraz w oknie Domu ojca, patrzy na nas i nam 
błogosławi”.

W oknie papieskim widnieje mozaika przedsta-
wiająca papieża w białych szatach. na górze i na dole, 
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kOśCióŁ W pOLSCe 
i nA śWieCie
jego przykładem przejrzystego życia i bezinteresow-
nej służby. Ludzie nauki i kultury mogą uczyć się od 
Jana Pawła II, jak harmonijnie łączyć sprawy wiary 
i rozumu w szukaniu prawdy. Młodzi mogą powra-
cać do jego porywających słów, mobilizujących ich 
do stawiania sobie w życiu wysokich ideałów i zdo-
bywania ich. Politycy mogą uczyć się od Jana Paw-
ła II szerokiego spojrzenia na sprawy społeczne, na 
sprawy człowieka, by starać się bezinteresownie 

o dobro wspólnie, wyzbywając się partyjnych i ego-
istycznych interesów. Wszyscy możemy inspirować 
się świętością Jana Pawła II, bo wszyscy jesteśmy do 
niej powołani.

na zakończenie kard. Dziwisz podkreślił, że na-
szym przywilejem, ale i obowiązkiem jest przeka-
zywanie dziedzictwa Jana Pawła II następnym 
pokoleniom. 

za WWW.diecezja.pl
opr. Teresa
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28 X 2018 – 30 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Jr 31, 7-9; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Hbr 5, 1-6; 
Mk 10, 46-52;

29 X 2018  

Czyt.: Ef 4,32 – 5,8; Ps 1 1-2. 3. 4 i 6; Łk 13, 10-17;

30 X 2018  

Czyt.: Ef 5, 21-33; Ps 128, 1-2. 3. 4-5; Łk 13, 18-21;

31 X 2018 

Czyt.: Ef 6, 1-9; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd-14;  
Łk 13, 22-30;

1 XI 2018 – Uroczystość Wszystkich Świętych,

Czyt.: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; 1 J 3, 1-3; 
Mt 5, 1-12a;

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Ko-
ściele – ma charakter bardzo radosny. Wspomi-
namy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli 
przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, 
osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem 
w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie 
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych 

i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przeby-
wają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników 
u Boga i przykłady do naśladowania. 

2 XI 2018 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych,

Czyt.: Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14;  
1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 
24, 1-6a;

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wie-
rzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, 
a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnie-
niu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. 

3 XI 2018 

Wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika,

Czyt.: Flp 1, 18b-26; Ps 42, 2-3. 5bcd; Łk 14, 1. 7-11;

Św. Marcin de Porres (ur. 9 XII 1569 w Limie) był 
nieślubnym dzieckiem Mulatki Anny Valasquez 
i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres – później-
szego gubernatora Panamy. Marcin przerwał studia 
medyczne i pracował jako felczer-balwierz. Mimo 
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sprzeciwu ojca wstąpił do dominikanów gdzie do 
końca życia jako brat zakonny prowadził infirmerię 
(szpitalik zakonny). Opiekował się tam nie tylko cho-
rymi zakonnikami, ale wszystkimi, którzy przycho-
dzili, niezależnie od ich pozycji społecznej i koloru 
skóry Dobroć okazywana chorym, opuszczonym, nie-
szczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. Spędzał 
wiele czasu, zwłaszcza w nocy na modlitwie i surowej 
pokucie. Miał szczególne nabożeństwo do Chrystu-
sa w Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga 
wiele łask, między innymi dar czytania w ludzkich 
sercach i sumieniach. Mistyk. Zmarł 3 listopada 1639 
roku. 

Jan XXIII w trakcie Kanonizacji  przypomniał, że był 
On „Marcinem od miłości”, który „tłumaczył błędy 
drugich i darował nawet największe krzywdy; był bo-
wiem przekonany, że z powodu popełnionych grze-
chów zasługuje na daleko cięższe kary. Z prawdziwą 
troskliwością sprowadzał błądzących na właściwą 
drogę; z życzliwością pielęgnował chorych, ubogim 
rozdawał żywność, odzienie i lekarstwa. Jak tylko 
potrafił, otaczał czułą opieką i troskliwością wieśnia-
ków, Murzynów i Metysów, spełniających wówczas 
najniższe posługi”.

4 XI 2018 – 31 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Pwt 6, 2-6; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab;  
Hbr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34;

5 XI 2018  

Czyt.: Flp 2, 1-4; Ps 131, 1. 2-3; Łk 14, 12-14;

6 XI 2018  

Czyt.: Flp 2, 5-11; Ps 22, 26b-27. 28-30a. 31-32;  
Łk 13, 18-21;

7 XI 2018 

Czyt.: Flp 2, 12-18; Ps 27, 1. 4. 13-14; Łk 14, 25-33;

8 XI 2018 

Czyt.: Flp 3, 3-8a; Ps 105, 2-3. 4-5. 6-7; Łk 15, 1-10;

9 XI 2018 

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

Czyt.: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9;  
1 Kor 3, 9b-11. 16-17; J 2, 13-22;

Bazylika jest jedną z pierwszych 
świątyń, które chrześcijanie mogli 
wznieść po okresie prześladowań. 
Została poświęcona przez papieża 
Sylwestra w 324 roku. Świątynia 
Laterańska jest kościołem kate-
dralnym papieża, przysługuje jej 
tytuł arcybazyliki. Nad wejściem 
do niej widnieje napis:

Mater et Caput omnium  
Ecclesiarum Urbis et Orbis

Matka i Głowa wszystkich 
kościołów Miasta i Świata.

10 XI 2018 

Wspomnienie św. Leona Wielkie-
go, papieża i doktora Kościoła,

Czyt.: Flp 4, 10-19; Ps 112, 1-2. 5-6. 
8a. 19; Łk 16, 9-15;

Leon I Wielki prowadził Kościół 
w latach (440-461). Jako papież po-
łożył ogromne zasługi dla Kościo-
ła, a także dzielnie bronił Rzymu 
przed najazdami barbarzyńców, 
Attyli i Genzeryka. Pozostawił po 
sobie cenne listy traktaty religij-
ne, oraz połączenie praktyki postu 
z miłosierdziem i jałmużną.

kALenDArium
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11 XI 2018 – 32 Niedziela Zwykła,

Czyt.: 1 Krl 17, 10-16; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10;  
Hbr 9, 24-28; Mk 12, 38-44;

12 XI 2018 

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,

Czyt.: Tt 1, 1-9; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Łk 17, 1-6;

Jan Kunczyc (nazwisko zmienił później na Kunce-
wicz) urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wo-
łyńskim (na Ukrainie, wówczas w Rzeczypospolitej) 
w mieszczańskiej rodzinie prawosławnej.

W 1604 r. wstąpił do bazylianów (to jedyny w Polsce 
męski zakon obrządku greckokatolickiego). Od tego 
czasu nosił imię Jozafat. W roku 1617 został miano-
wany arcybiskupem Połocka Zapisał się w pamięci 
współczesnych jako niezwykły arcybiskup, który no-
sił stale habit zakonny, nigdy nie jadał mięsa, miesz-
kał w jednej izbie, którą dzielił jeszcze z pewnym 
bezdomnym. Dla siebie niczego nie potrzebował, na-
tomiast troszczył się o podwładnych i walczył o przy-
wileje dla duchowieństwa unickiego. Dbał o splendor 
nabożeństw liturgicznych, niezmordowanie głosił 
słowo Boże, przemawiał do ludu przy każdej okazji. 
Szczególną zaś opieką otoczył chorych i ubogich. Był 
zwolennikiem wczesnej i częstej Komunii świętej.

Aktywność biskupa budziła niezadowolenie przeciw-
ników unii z Kościołem rzymskim. W końcu uknuto 
spisek na jego życie. Rankiem 12 listopada, zaraz po 
odprawieniu Mszy świętej, został napadnięty. Rozju-
szony tłum rzucił się na rabunek mieszkania bisku-
piego, a samego metropolitę maltretowano w sposób 
okrutny. W końcu dobito go strzałem w głowę. Przed 
śmiercią Jozafat Kuncewicz miał jeszcze powiedzieć: 
„Dzieci, czemu napadacie na mój dom? Jeśli macie 
coś przeciwko mnie, to mnie macie”. Sponiewierane 
ciało Jozafata utopiono w Dźwinie.

13 XI 2018 

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza 
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Czyt.: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29;  
Łk 17, 7-10;

Święci po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego 
założyli erem benedyktyński we wsi Święty Wojciech 
(obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem.

W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnię-
ci przez zbójców i wymordowani. 

14 XI 2018 

Czyt.: Tt 3, 1-7; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6; Łk 17, 11-19;

15 XI 2018 

Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i dok-
tora Kościoła,

Czyt.: Flm 7-20; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10;  
Łk 17, 20-25;

Albert urodził się prawdopodobnie między 1193 
a 1200 r. w Lauingen w Niemczech. Jego ojciec był 
rycerzem i pełnił obowiązki naczelnika miasteczka. 

Prawdopodobnie w Kolonii spotkał św. Tomasza 
z Akwinu, dla którego stał się nauczycielem i mi-
strzem. Albert jako pierwszy rozpoznał w Nim przy-
szłego wielkiego uczonego. Tradycja dominikańska 
przypisuje mu proroczą wypowiedź: „Nazywamy go 
niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak 
zaryczy, że usłyszy go cały świat”.

Św. Albert był jednym z największych umysłów 
chrześcijańskiego średniowiecza. Przedmiotem jego 
naukowych zainteresowań były niemal wszystkie 
dziedziny ówczesnej wiedzy. Nie było dziedziny, któ-
rej by nie znał, o której by nie pisał, począwszy od 
wzniosłych prawd teologii i filozofii, poprzez nauki 
przyrodnicze. Słusznie papież Pius XI nadał mu ty-
tuł doktora uniwersalnego, a potomność od dawna 
nazywała go Wielkim. Jednocześnie posiadał umie-
jętność łączenia wiedzy z dobrocią, dlatego był nazy-
wany „doktorem powszechnym” i „sumą dobroci”. 

Zmarł 15 listopada 1280 r. w Kolonii. Wbrew przyję-
temu w Zakonie zwyczajowi pochowano go w chórze 
kościoła zakonnego i wystawiono mu duży pomnik.

16 XI 2018 

Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazy-
lik św. apostołów Piotra i Pawła,

Czyt.: 2 J 4-9; Ps 119, 1-2. 10-11. 17-18; Łk 17, 26-37;

Bazylika watykańska, poświęcona świętemu Piotro-
wi, jest drugim kościołem patriarchalnym Rzymu. 
Przechowywane są w niej doczesne szczątki świętego 
Piotra. Ciało św. Piotra zostało pochowane na wzgó-
rzu watykańskim tuż po jego męczeńskiej śmierci. 

Ciało św. Pawła pochowano przy Drodze Ostyjskiej, 
gdzie dziś znajduje się bazylika ku jego czci. Wysta-
wił ją cesarz Konstantyn Wielki, a konsekracji do-
konał papież św. Sylwester w IV w., podobnie jak to 
uczynił z bazyliką św. Piotra.

17 XI 2018 

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,

Czyt.: 3 J 5-8; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 18, 1-8;

Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na 
zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, 
króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej.

Po śmierci męża Ludwik IV, landgrafa Turyngii zgod-
nie z frankońskim prawem spadkowym, opuściw-
szy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała 
w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym 
sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu 
dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. 

Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła 
jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Francisz-
ka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, od-
dając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy 
z 16 na 17 listopada 1231 r. 

18 XI 2018 – 33 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Dn 12, 1-3; Ps 16, 8. 9-10. 11; Hbr 10, 11-14. 18; 
Mk 13, 24-32;

19 XI 2018  

Czyt.: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 18, 35-43;

20 XI 2018 

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera,

Czyt.: Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15, 1b-3a. 3bc-4. 5;  
Łk 19, 1-10;

Święty Rafał Kalinowski urodził się w 1835 r w Wil-
nie, Studiował w Instytucie Agronomicznym i Szko-
le Inżynierskiej w Petersburgu. W czasie Powstania 
Styczniowego był jednym z jego przywódców na Li-
twie. Udział w powstaniu przypłacił katorgą na Sybe-
rii. Po powrocie z niewoli wstąpił do zakonu karmeli-
tów bosych. Był przeorem w Czernej pod Krakowem. 
Zmarł w 1907 r. 

21 XI 2018 

Wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny,

Czyt.: Ap 4, 1-11; Ps 150, 
1-2. 3-4. 5-6; Łk 19, 11-28;

W dawnych czasach istniał wśród 
Żydów zwyczaj religijny, polegają-
cy na tym, że dzieci – nawet jesz-
cze nie narodzone – ofiarowywa-
no służbie Bożej. Dziecko, zanim 
ukończyło piąty rok życia, zabiera-
no do świątyni w Jerozolimie i od-
dawano kapłanowi, który ofiaro-
wywał je Panu. 

Święta Anna, matka Maryi, przez 
wiele lat była bezdzietna. Mimo to 
nie utraciła wiary i ciągle prosiła 
Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, 
że jeśli urodzi dziecko, odda je na 
służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po 
tylu latach oczekiwania na upra-
gnione potomstwo musiało to być 
wielkie poświęcenie z jej strony. 
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22 XI 2018 

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,

Czyt.: Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b;  
Łk 19, 41-44;

Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, 
jest pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. 
Według niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzy-
mianką. Była ponoć olśniewająco piękna. Według 
starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub 
czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę rów-
nież dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. 
W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczo-
nemu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijań-
skiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał 
stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: 
„Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz 
chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”. .  Gdy po chrzcie 
wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modli-
twie, a przy niej stojącego w jasności anioła w postaci 
młodzieńca, który trzymał w ręku dwa wieńce – z róż 
i lilii. Anioł włożył je na głowę Waleriana i Cecylii, 
mówiąc: „Te wieńce przez zachowanie czystości zacho-
wajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł”.

Podczas prześladowań Skazano na śmierć Waleriana 
a Cecylię kazano aresztować. Żołnierze, oczarowani 
jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego mło-
dego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedzia-
ła jednak: „Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem 
moją młodość doczesną zamienicie na wieczną mło-
dość u mego oblubieńca, Chrystusa”. Pod wpływem 
jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, któ-
rych przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im 
chrztu.

Po wydaniu wyroku kat na widok tak pięknej i mło-
dej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją ude-
rzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej 
szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcen-
niejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia 
oddała Bogu ducha.

23 XI 2018 

Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, 

Czyt.: Ap 10, 8-11; Ps 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131;  
Łk 19, 45-48;

Klemens I był trzecim następcą św. Piotra (po Linu-
sie i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował Ko-
ściołem w latach 88-97. 

Tradycja chrześcijańska podaje, że Klemens poniósł 
męczeńską śmierć w 97 lub 101 r. Prawdopodobnie 
został wygnany z Rzymu do Chersonezu Taurydzkie-
go (dzisiejszy Krym), gdzie w kopalniach wśród ok. 
2000 chrześcijan-skazańców głosił naukę Chrystu-
sową, za co został skazany przez cesarza na śmierć 
i wrzucony do Morza Czarnego z kotwicą u szyi.

24 XI 2018 

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dun-
g-lac, prezbitera i Towarzyszy.

Czyt.: Ap 11, 4-12; Ps 144, 1a i 2bc. 9-10; Łk 20, 27-40;

Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześci-
jańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich dzia-
łalność nie spotkała się z przychylnością władz, któ-
re wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. 
Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześla-
dowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć 
męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza 
Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 
100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu mę-
czenników z lat 1745-1862 św. Jan Paweł II kanoni-
zował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje 
odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 
i 1951 rokiem). Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 
11 Hiszpanów i 10 Francuzów; było to ośmiu bisku-
pów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie 
świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) 
należała do Rodziny 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

Czyt.: Dn 7, 13-14; Ps 93, 1. 2 i 5; Ap 1, 5-8; J 18, 33b-37;

n
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z ŻYCiA pArAfiiJacek Żyrkowski 

Parafialny oddział akcji Katolickiej przy Parafii Św. Stanisława Kostki 
w Krakowie Dębnikach zorganizował, jak co roku 8 lipca wyjazd na XXVII 
już Pielgrzymkę z Rodziną Radia Maryja na Jasną górę. Tegoroczna Piel-
grzymka organizowana w 100 rocznicę odzyskania niepodległości odbyła 
się pod hasłem „Polska Miłością Wskrzeszona ”. Pielgrzymi podjęli inicja-
tywę aby ufundować i złożyć w „Darze ołtarza” na Jasnogórskim Szczycie, 
kielich na hostie dla Sanktuarium nMP gwiazdy nowej Ewangelizacji i Św. 
Jana Pawła II w Toruniu. o takiej potrzebie dowiedziałem się od księdza 
Kustosza Sanktuarium. Dar ten został przekazany na ręce Ks. Kardynała ze-
nona grocholewskiego, który przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej na 
Wałach Jasnogórskich i wygłosił wspaniałą patriotyczną homilię.

n

Polska Miłością Wskrzeszona
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z ŻYCiA pArAfii Janusz Kościński

Już po raz czternasty przeszliśmy ulicami Dębnik 
w Pielgrzymce Śladami Karola Wojtyły Robotnika. 
Trasa pielgrzymki, choć nieco inna niż w latach po-
przednich, prowadziła obok wszystkich miejsc zwią-
zanych z Janem Pawłem II na terenie naszej Parafii. 
zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę przy: domu 
w którym mieszkał Jan Tyranowski – ul. Różana 11, 
domu w którym mieszkał młody Karol Wojtyła – ul. 
Tyniecka 10, oraz domu państwa Szkockich na ul. 
Szwedzkiej gdzie przyszły ojciec Święty leczył rany 
po potrąceniu przez auto gestapo.

Po krótkiej modlitwie obok kapliczki przy ul. 
Twardowskiego weszliśmy na zakrzówek aby rozwa-
żyć Drogę Krzyżową. W tym roku rozważania przygo-
towała nowo powstała w naszej Parafii grupa (choć 
wolałbym nazwać Wspólnota) Mężczyzn. nawiązy-
wały do naszego życia, problemu pychy obciążającej 
nasze serca, nieumiejętności przebaczenia. 

Potem nastała krótka przerwa. Można było nacie-
szyć się obecnością osób z różnych ośrodków salezjań-
skich, od śląska po Lublin i Skawę, nie widzianych od 

o krok od jubileuszu

roku. W prezencie od św. Jana Pawła II otrzymaliśmy 
cudowną pogodę, feerię barw na drzewach i słońce 
rozgrzewające na dalszy szlak pielgrzymi.

Po przerwie, idąc dalej w stronę Łagiewnik  od-
mówiliśmy różaniec we wszystkich niesionych in-
tencjach. Do Centrum Jana Pawła II doszliśmy nieco 
inna drogą niż zwykle, bo trwają prace budowlane 
przy trasie łagiewnickiej.

Eucharystii kończącej naszą pielgrzymkę prze-
wodniczył i piękne kazanie wygłosił, pierwszy jej 
przewodnik i pomysłodawca, ks. Robert Wróblewski 
SdB. 

Była to już czternasta pielgrzymka i jak przypo-
mniał uczestnikom ks. Proboszcz jesteśmy o krok od 
jubileuszu 15 lecia, na który zapraszamy wszystkich 
już za rok.

Przeszliśmy także obok dawnych miejsc związa-
nych z byłą fabryką Solvay. W modlitwie różańcowej 
polecaliśmy wszystkie intencje, które nieśliśmy w na-
szych sercach. Pielgrzymka zakończyła się Mszą św. 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

n




