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1.	 Przed	nami	miesiąc	maj	–	poświęcony	Maryi.	Nabo-
żeństwa	majowe	w	kościele	będą	odprawiane	od	po-
niedziałku	do	piątku	po	Mszy	świętej	o	godz.	18.00,	
a	w	soboty	i	niedziele	o	17.30.	Nabożeństwo	maryjne	
w	kaplicy	na	ul.	Twardowskiego	o	19.15.	

2.	 Dnia	3	maja	–	Uroczystość	Najświętszej	Maryi	Pan-
ny	Królowej	Polski.	Msze	święte	tak	jak	w	niedzielę.	

3.	 Taca	 z	 pierwszej	 niedzieli	 miesiąca	 –	 6	maja	 –	 jest	
przeznaczona	na	spłacenie	remontu	kościoła.	

4.	 Liturgiczna	 uroczystość	 św.	 Stanisława,	 bisku-
pa	 i	 męczennika,	 głównego	 patrona	 archidiecezji	
w	wtorek	8	maja.	

5.	 W	niedzielę	–	13	maja	–	Uroczystość	Wniebowstąpie-
nia	Pańskiego.	Procesja	z	Wawelu	na	Skałkę	z	reli-
kwiami	św.	Stanisława	Biskupa,	głównego	patrona	
naszej	archidiecezji,	o	godz.	9.00.

6.	 We	wtorek	 –	 15	maja	 –	modlimy	 się	 o	 beatyfikację	
Jana	 Tyranowskiego.	 Wspólnota	 mężczyzn	 zapra-
sza	o	godzinie	19.00,	przed	trumnę	Sługi	Bożego,	na	
wspólny	różaniec	w	intencjach:	beatyfikacji	Jana	Ty-
ranowskiego	i	o	dary	Ducha	Świętego	dla	mężczyzn.

7.	 W	 niedzielę	 20	 maja	 Uroczystość	 Zesłania	 Ducha	
świętego.

8.	 I	Komunia	święta	dzieci	naszej	parafii	odbędzie	się	
w	sobotę	19	maja	o	godz.	11.00.	Rocznica	I	Komunii	
świętej	w	niedzielę	20	maja	o	godz.	10.00.

9.	 Uroczystość	Bożego	Ciała	w	czwartek	31	maja.	Głów-
na	eucharystia	w	naszym	kościele	o	godz.	16.00,	po	
której	wyruszy	procesja.
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Jana tyranowskiego
darów Ducha Świętego dla mężczyzn
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przy trumnie Jana tyranowskiego
Przyjdź, nie może Cię zabraknąć!
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Z	ewangelii	według	św.	Jana	(J	15,	1-8)	

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą 
latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczysz-
cza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedzia-
łem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we 
Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zosta-
nie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami»

SŁOWO DLA ŻYCiA

Trzy	orzeczenia	są	tu	ważne: 
„trwać”,	„przynosić	owoc”,	„oczyszczać”.

  „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”.	To	zapro-
szenie	do	najgłębszej	wspólnoty	z	Jezusem.	Jak	mogę	
się	stać	winną	latoroślą,	która	czerpie	soki	z	Bożej	mi-
łości?	Trwanie	w	Jezusie	to	codzienna	modlitwa,	Msza	
święta,	spowiedź,	rachunek	sumienia,	naśladowanie...	
Winny	krzew	to	także	obraz	Kościoła.	Winna	latorośl	
rozrasta	 się	na	wszystkie	 strony,	 czerpiąc	 soki	 z	 jed-
nego	pnia.	W	Kościele	są	różne	„latorośle”,	 lecz	zasa-
da	 życia	 pozostaje	 taka	 sama:	 trwanie	w	Chrystusie.	
Dzięki	Niemu	jestem	zjednoczony	z	innymi	uczniami.	
Nie	 jestem	samotnym	wędrowcem	czy	bojownikiem,	
jestem	częścią	Całości,	należę	do	Rodziny.	Moje	życie	
może	być	owocne	tylko	we	wspólnocie	z	Panem	i	z	in-
nymi.	Światu,	który	powtarza:	„zadbaj	o	siebie”,	„myśl	
o	sobie”,	„jesteś	tego	warty”,	ewangelia	przeciwstawia:	
„zadbaj	o	innych”,	„nie	myśl	tyle	o	sobie”,	„nic	ci	się	nie	
należy,	ale	wszystko	jest	łaską,	wszystko	jest	od	Boga”.

„Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, od-
cina,	a	każdą,	która	przynosi	owoc,	oczyszcza,	aby	przy-
nosiła	owoc	obfitszy”.	To	mocne	słowa.	Bóg	spodziewa	
się	po	mnie	czegoś.	Czeka	na	owoc.	Odcina	to,	co	we	
mnie	martwe,	 bezowocne.	 Które	 „pędy”	 w	moim	 ży-
ciu	są	martwe	albo	zmierzają	w	stronę	śmierci?	Które	

pomysły,	decyzje,	zaangażowania,	związki	dają	nadzie-
ję	na	dobry	owoc,	a	gdzie	rośnie	bezproduktywny	ba-
dyl?	Przycinanie	pędów	to	normalna	praca	ogrodnika.	
Muszę	pozwolić	na	 to	Bogu,	by	wycinał	mój	grzech,	
egoizm,	 pychę	 i	 pielęgnował	 to,	 co	 daje	 nadzieję	 na	
owoc.	 Rachunek	 sumienia,	 spowiedź,	 rekolekcje,	 na-
wrócenie…	Normalna	ogrodnicza	praca.

Oczyszczanie	winnej	latorośli	jest	konieczne.	Bóg	musi	
przycinać	nazbyt	wybujałe	gałązki	naszych	pomysłów,	
aktywności.	 Chce,	 byśmy	 nie	 rozpraszali	 energii	 na	
rzeczy	bezsensowne,	ale	skoncentrowali	się	na	owocu.	
„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowie-
działem do was”	–	mówi	Pan.	Słowo	Boże	jest	„sekato-
rem”.	Ono	pozwala	nam	rozróżnić	dobro	i	zło.	Ono	daje	
też	siłę,	aby	odciąć	się	od	 tego,	 co	 złe.	Pokusa	nigdy	
nie	kusi	nas	złem.	Kusi	owocem,	czyli	 iluzją	większe-
go	szczęścia,	potężniejszej	kiści	doznań,	przyjemności	
w	imię	bardziej	smakowitego	życia.	Wracamy	do	wina.	
Konieczny	jest	umiar.	Nie	da	się	wypić	zbyt	dużo	na-
raz.	Trzeba	umieć	powiedzieć	„dość”.	Tak	zwane	pójście	
na	całość	kończy	się	na	ogół	całkowitą	klęską.	Tylko	
w	stronę	Jezusa	mogę	pójść	na	całość.	Tylko	Nim	mogę	
się	upoić	bez	ograniczeń.	Bo	w	Nim	człowiek	się	odnaj-
duje,	nie	zatraca.

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n

100 LeCie
WOLnOśCi

Mateusz Matysiak 

Zbliżająca	 się	 stuletnia	 rocznica	 odzyskania	 przez	
Polskę	niepodległości	stanowi	dobrą	okazje	do	przy-
pomnienia	szerszemu	gronu	Czytelników	wybranych	
momentów	z	historii	naszego	kraju,	które	wiążą	się	
z	 walką	 o	 niepodległy	 byt	 państwa	 polskiego.	 Jed-
nym	z	takich	momentów	była	wojna	polsko	–	bolsze-
wicka,	 której	 kulminacyjnym	 momentem	 stała	 się	
bitwa	warszawska	z	sierpnia	1920	roku.	elementem	
wojen	dwudziestowiecznych	jest	nie	tylko	odpowied-
nia	strategia	i	plan	taktyczny,	ale	także	umiejętność	
mobilizacji	 cywilnej	 ludności,	wprzężenie	 jej	do	wo-
jennej	machiny,	która	obejmuje	całe	państwo,	a	nie	
tylko	 pion	 wojskowy.	 Służyła	 temu	 propaganda,	

często	prosta,	obrazkowa,	ale	o	jasnym	przekazie,	któ-
ra	miała	zdemonizować	i	ośmieszyć	wroga,	wzbudzić	
do	 niego	 uzasadniony	 wstręt	 i	 zwiększyć	 zapał	 do	
walki.	Warto	 przyjrzeć	 się	więc	wybranym	 przykła-
dom	propagandy	bolszewickiej	podczas	wojny	z	pań-
stwem	 polskim	 na	 przykładzie	 kilku	 plakatów,	 aby	
zrozumieć	 jakie	 emocje	 chcieli	 wywołać	 komuniści	
mobilizując	ludność	do	wojennego	wysiłku.

elementami	 nieustannie	 powtarzającymi	 się	
w	 walce	 z	 Polakami	 jest	 przedstawianie	 polskiego	
pana	jako	wyzyskiwacza	i	dręczyciela	chłopów	sprzy-
mierzonym	 z	 siłami	 antykomunistycznymi	w	 samej	
Rosji	 i	 poza	 jej	 granicami.	 Standardowym	wizerun-
kiem	 polskiego	 obszarnika	 było	 utożsamienie	 go	
z	grubym	szlachcicem	z	dużymi	wąsami	i	nisko	osa-
dzoną	głową.	Jednym	z	najbardziej	jaskrawych	przy-
kładów	przedstawienia	Polaków	w	roli	ciemiężycieli	
jest	plakat	Oprawcy gnębią Ukrainę. Śmierć opraw-
com!	(plakat	nr.1)	Jest	on	interesujący	choćby	z	tego	
względu,	 że	paradoksalnie	nawiązuje	on	do	tematy-
ki	 chrześcijańskiej.	 Przedstawia	wizerunek	 ukrzyżo-
wanej	ukraińskiej	dziewczyny	przez	polskiego	pana,	
któremu	 pomaga	 Semen	 Petlura,	 ukraiński	 polityk	
walczący	wówczas	z	bolszewikami.	Na	głowie	dziew-
czyny	ubranej	w	długą	białą	szatę	możemy	zobaczyć	
wieniec,	 który	 być	 może	 ma	 symbolizować	 koronę	
cierniową.	

Podobnym	 przykładem	 przedstawiający	 polskie-
go	pana	jako	ciemiężyciela	jest	plakat	Chłopie! Polski 
dziedzic chce uczynić z ciebie niewolnika! Nie dopuść 
do tego!	 (plakat	 nr	 2)	 Przedstawia	 on	 otyłego	 pol-
skiego	 wyzyskiwacza,	 który	 wymachuje	 batem	 nad	
wygłodniałym,	bosym	chłopem	uprawiającym	orkę.	
Biednemu	chłopu	towarzyszy	wychudzony	koń,	przy	
polskim	panu	stoi	czarny	pies,	gdzieś	w	oddali	widzi-
my	cień	chłopa	–	niewolnika,	oraz	nadlatujące	ptaki,	
które	zapewne	tylko	czekają,	aby	skonsumować	mar-
twe	ciało	zamęczonego	biedaka.

Innym	 jeszcze	 przykładem	 propagującym	 wize-
runek	 rozpasanego	 polskiego	 szlachcica	 żyjącego	

Obraz	Polski	i	Polaków	 
w	propagandzie	bolszewickiej

Plakat nr 1
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kosztem	 innych	 jest	 plakat	Ukraiński	 chleb.	 Przed-
stawia	 on	 grubego	 polskiego	 pana	 siedzącego	 na	
workach	pełnych	mąki.	Na	górze	autor	plakatu	umie-
ścił	sztandarowe	komunistyczne	zawołanie:	Proleta-
riusze	wszystkich	krajów,	łączcie	się!	

Na	 propagandowych	 plakatach	 bolszewicy	 pro-
ponowali	 bezlitosną	 rozprawę	 z	 wrogiem.	 Polscy	
panowie	 byli	 albo	 nabijani	 na	 bagnety,	 albo	 ścina-
ni	 kosami.	 Na	 plakacie	 Koś	 na	 czas	 dorodny	 chłop	
o	 słowiańskich	 rysach	 za	pomocą	kosy	 ścina	głowy	
polskiemu	panu	oraz	generałowi	Piotrowi	Wranglo-
wi.	Sam	chłop	jest	ubrany	w	czerwoną	koszulę,	nato-
miast	polski	pan	i	Wrangel	noszą	galowe	mundury.	
Polak	ma	na	głowie	czapkę	z	pawimi	piórami,	Wran-
gel	wysokie	odznaczenie	wojskowe,	z	ręki	wypuszcza	
szable.	Oczywiście	armia	bolszewików	była	armią	ro-
botniczą	–	chłopską,	nie	mogło	więc	zabraknąć	rów-
nież	wizerunku	zrewolucjonizowanego	robotnika.	Za	
przykład	może	służyć	plakat	Każde	uderzenie	młota	
–	cios	na	wroga!	Przedstawia	on	robotnika,	który	wy-
kuwa	pociski	 lecące	w	stronę	znienawidzonego	pol-
skiego	pana.	

Ostatnim	 omawianym	 tu	 motywem	 jest	 obra-
zowanie	 państwa	 polskiego	 pod	 postacią	 zwierząt.	
To	 motyw	 mający	 za	 zadanie	 w	 sposób	 szczególny	

ośmieszyć	 lub	 zdemonizować	 przeciwnika.	 Takim	
drastycznym	 przykładem	 jest	 plakat	 Świnia	 treso-
wana	w	Paryżu.	Prosiak	z	rogatywką	i	pawim	piórem	
na	 łbie	 jest	 trzymany	 w	 rękach	 przez	 francuskiego	
wojskowego.	 W	 racicy	 trzyma	 dokument	 mówiący	
o	granicach	z	1772	roku,	czyli	sprzed	I	rozbioru	Polski.	
(plakat	nr	3)	Plakat	 ten	nie	 tylko	przedstawia	Pola-
ków	jako	pazernych	na	cudze	ziemie,	ale	także	niesa-
modzielnych	 pod	 względem	 politycznym,	 zależnych	
od	 zachodnich	 ośrodków	 napuszczających	 państwo	
polskie	 na	 bolszewicką	 Rosję.	 Jeszcze	 bardziej	 wy-
razistym	 przykładem	 jest	 plakat	 Jaśnie	Wielmożna	
Polska	–	ostatni	pies	ententy,	na	którym	uciskające	
klasę	robotniczą	państwo	polskie	jest	stylizowane	na	
buldoga.	Umieszczony	napis	nie	pozostawia	złudzeń:	
Polscy	 panowie	 chcą	 zadusić	 robotniczo	 –	 chłopską	
Rosję!	Śmierć	jaśnie	wielmożnym	panom!

Można	więc	powiedzieć,	że	bolszewiccy	propagan-
dyści	wykazali	 się	 dużą	 pomysłowością	w	przedsta-
wianiu	 Polski	 i	 Polaków	 w	 niekorzystnym	 świetle.	
Dominowało	 w	 niej	 utożsamianie	 Polski	 z	 tradycją	
szlachecką,	 jaśniepańską,	 będącą	 częścią	 starego	 –	
jak	 wierzono	 –	 odchodzącego	 świata	 opartego	 na	
gnębieniu	 i	wyzyskiwaniu	najuboższych.	Propagan-
da	ta	często	była	skierowana	do	mieszkańców,	którzy	
zamieszkiwali	sporne	terytoria,	czyli	obszary	dzisiej-
szej	 Ukrainy.	 Natomiast	 w	 trakcie	 wojny	 polsko	 –	
bolszewickiej	polska	ludność,	złożona	przecież	w	du-
żej	mierze	 z	niewykształconego	 chłopstwa,	 z	 reguły	
wykazywała	 się	 dużą	 odpornością	 na	 tego	 rodzaju	
indoktrynacje.

n

Plakat nr 2

Plakat nr 3

DębniCkie  
pOStACi

ks. Zygmunt Kostka 

Ks.	 Zygmunt:	 Zawiązały	 się	 dwie	 dwudziestki,	 czyli	
dwie	róże	różańcowe,	w	których	ludzie	modlą	się	
za	 swoje	 dzieci,	 wnuki,	 a	 nawet	 chrześniaków.	
Skąd	ten	pomysł?

agata: Moja mama jest we wspólnocie charyzmatycz-
nej Mamre. Pewnego dnia, przy luźnej rozmowie 
powiedziała mi, że w swojej miejscowości należy 
do róży rodziców i modli się za swoje dzieci. Uświa-
domiłam sobie, że założenie przynajmniej jednej 
takiej róży to jest duże dobro, bo grupa aż dwu-
dziestu rodziców modli się wzajemnie za swoje 
dzieci. Od razu pomyślałam o założeniu tej małej 
wspólnoty w Krakowie. Na początku moja mama 
mnie ostro skrytykowała, tłumacząc że to nie jest 
takie łatwe, że to wielka odpowiedzialność – i mia-
ła rację. 

 Odłożyłam ten pomysł na jakiś czas. Pewnego 
dnia podzieliłam się tym pomysłem z Tobą Księ-
że. Nie od razu dałeś aprobatę. Po jakimś czasie 
dostałam od Ciebie krótką wiadomość: „Zakłada-
my”. To była naprawdę miła niespodzianka. Po-
prosiłam Cię wtedy o mszę, a moja mama zaczęła 
się modlić w tej intencji do św. Antoniego i też za-
mówiła mszę. Ustaliliśmy razem, by zaangażować 
w miarę możliwości młode małżeństwa. 

Z:		 Trudno	było	pozyskać	rodziców	do	pierwszej	róży?

a:	 Pierwsza dwudziestka była raczej wymęczona. Ja 
po prosu pisałam, bo nie miałam odwagi dzwonić, 
a oni podejmowali decyzję. 

Z:		 Dużo	było	odpowiedzi	negatywnych?

a:		Nie. W zasadzie tylko jedna osoba mi odmówiła. 

Z:		 Były	to	znane	Ci	osoby?

a:		Tak, to były osoby, które już znałam. Starzy zna-
jomi, niektórzy z rodziny. W pierwszej dwudziest-
ce, czyli w róży, której patronem jest św. Jan Bo-
sko mamy na przykład heavymetalowca, który 
prowadzi bardzo aktywny i koncertowy tryb życia 
 Co ciekawe, on sam mi przypominał o zmianie 

tajemnic na koniec miesiąca   Niedawno nawet 
wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego. Oglą-
dałam program i myślałam z radością, że on jest 
w naszej małej wspólnocie. 

 W ogóle, mamy zróżnicowane towarzystwo. To ra-
czej krąg moich znajomych. Natomiast już druga 
dwudziestka, gdzie patronem jest św. Stanisław 
Kostka – zebrała się „sama”! To było piękne i nie-
samowite. Skończyli mi się znajomi, to przyszli 
nieznajomi. Ludzie zaczęli sami do mnie dzwonić 
z zapytaniem, czy jest jeszcze miejsce w róży. 

 Rozśmieszało mnie to pytanie. Mówiłam, że za-
kładamy drugą dwudziestkę i miejsce jest zawsze! 

Internetowa	róża	rodziców	 
za	swoje	dzieci…	
czyli	heavymetalowiec	odmawia	różaniec
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 Miałam wsparcie od koleżanki mojej mamy ze 
wspólnoty Mamre, która – na chwałę Bożą – zało-
żyła już kilka takich róż. Rozmawiałyśmy ze sobą 
często i długo. Powiedziała mi, że ważna jest cnota 
pokory, by tego nie przypisywać sobie, ale Bogu, 
że my jesteśmy tylko narzędziami. Róża św. Sta-
nisława Kostki zebrała się za pomocą tzw. poczty 
pantoflowej. I tak mamy osoby z Krakowa, spod 
Krakowa, a nawet… ze Szczecina.

Z:		 Skąd	można	się	o	tym	dowiedzieć?

a:		Można się zapisać przez Internet. Widzia-
łam stronę, która funkcjonuje już od lat:  
rozaniecrodzicow.pl

 Sam Księże dałeś pomysł zrobienia ulotek i plaka-
tów. Wyszły świetnie. Praca nad tym była bardzo 
przyjemna i dzięki, że zgodziłeś się to poprowa-
dzić. Dziękuję też za odprawienie wszystkich mszy 
w tej intencji, bo było ich już kilka. Dzielnie Ksiądz 
znosił wszystkie moje sugestie, obawy, niezadowo-
lenia i inne kaprysy  

Z:		 Jakie	są	obowiązków	członków	róż?

a:		Zasada jest taka, że podejmujemy modlitwę za 
swoje dziecko do końca życia i każdego pierwsze-
go dnia miesiąca zawierzamy swoje dzieci Maryi 
w odczytaniu aktu zawierzenia. Codziennie odma-
wiamy dziesiątkę różańca, jedną tajemnicę przez 
miesiąc. Każdego pierwszego dnia miesiąca zmie-
niamy tajemnicę na następną. Wyjaśniam też, że 
jeśli by ktoś chciał zrezygnować, to ja biorę na 

siebie tę modlitwę, albo szukam innej osoby. Do 
tej pory nikt nie zrezygnował. W Wielki Czwartek 
była eucharystia w naszej intencji.

Z:		 Czy	jest	to	modlitwa	obojga	rodziców	czy	jednego	
z	nich?	

a:		Obowiązuje tylko jednego z nich, ale mamy w róży 
też małżeństwa  Jedni mają osobne tajemnice, 
a inni modlą się razem jedną tajemnicą.

Z:		 a	Twój	mąż	się	włącza	w	modlitwę?

a:		Tak, dobrze mu idzie. Lepiej ode mnie. Każdego 
pierwszego dnia miesiąca staramy się (!) odczytać 
razem akt zawierzenia. Jednak różnie to bywa…. 

Z:		 Są	trudności?

a:		Tak, wcześniej zdarzały się dziwne sytuacje   
Trudno mi je racjonalnie wytłumaczyć. Któregoś 
dnia zamierzaliśmy z mężem odczytać ten akt. 
Nasz syn, który wówczas już spał, przybiegał 
z płaczem za każdym razem, kiedy tylko Michał 
rozpoczynał czytanie. Możesz sobie to wyobrazić? 
 Noc, głęboka cisza, dziecko śpi, my klęczymy 
z Michałem, aż tu nagle słyszymy, że Krzyś zrywa 
się na równe nogi i wyraźnie coś mu przeszkadza! 
 Udało się za trzecim razem i nie ukrywam, że 
nasze zdziwienie było ogromne. Krzysio nigdy nie 
wstawał w nocy z takim płaczem. Należę do wą-
skiego grona matek, które nie wstawały w nocy do 
dzieci. 

 Dzięki tej sytuacji, nauczyliśmy się, że modlitwa 
małżeńska i akt zawierzenia są bardzo ważne. 

Z:		Widzisz	jakieś	owoce,	świadectwa	ze	strony	ludzi	
z	róży?

a:		Na pewno są owoce modlitwy. Nie mamy spotkań, 
ani rozmów, zostawiamy tę sprawę każdej osobie. 
Oni nie mają obowiązku dzielić się na forum. Tego 
też w sumie oczekiwali członkowie róży – by modlić 
się w swojej izdebce. 

 Właściwie mam takie osobiste doświadczenie. 
W tym czasie, kiedy zawiązała się pierwsza dwu-
dziestka, okazało się że mój syn jest poważnie cho-
ry. Krzysiek bardzo długo nie mówił. Zgłosiłam 
się do poradni. Diagnoza była zaskakująco zła. 
Dowiedziałam się, że Krzysiek może nigdy nie mó-
wić i że ma zaburzenia ze spectrum autyzmu. Wy-
lałam morze łez. Bardzo cierpiałam. Zaczęłam się 
zastanawiać czy to ma jakiś związek z nasza mo-
dlitwą. Nie wiem. Dzisiaj nasz Krzyś pięknie mówi 
i dobrze się rozwija, dobrze zaaklimatyzował się 
w przedszkolu 

Z:		 Odczytujesz	 to	 jako	 próbę	 w	 Twojej	 wierze,	 jak	
w	przypadku	Hioba?

a:		Nie myślę o tym w ten sposób. Na pewno nie po-
żałowałam, nie miałam pretensji do Boga i na-
stępnym razem też bym się nie ugięła, bo to jest 
dobro. Cokolwiek się stanie, nie chcę rezygnować 
z mojej modlitwy, a bardzo odbiegam od ideału. 
W zasadzie odczuwam trudności cały czas. Dlate-
go też ostatnio zamówiłam mszę w naszej intencji. 
Nie zawsze pamiętam o wysłaniu informacji czy 
powiadomień, nie wyrabiam się, zostawiam dzie-
siątkę na ostatnią chwilę, usypiam, zapominam, 
ludzie się gubią… A przecież można się modlić 
w drodze, w autobusie – to tylko 4 minuty. Jedna 
z osób mi podpowiedziała, co zrobić, żeby inni 
nie gubili się z tajemnicami i za chwilę się za to 

zabieram  Nie będę się zrażała tym, jaka jestem 
niedoskonała i niezorganizowana. Idę dalej! Tak 
naprawdę marzy mi się zawiązanie trzeciej róży za 
współmałżonka/współmałżonkę. Patronem by był 
św. Józef, którego strasznie kocham  

 Jeśli Drogi Czytelniku chciałbyś modlić się w na-
szej małej wspólnocie – ZAPRASZAM!

Z:		 Jak	 dzisiaj	 można	 włączyć	 się	 do	 róży,	 którą	
moderujesz?

a:		Zadzwonić do mnie: 530-658-929, albo napi-
sać: rosarium2017@hotmail.com lub znaleźć na 
Facbooku zamkniętą grupę o nazwie „Rosarium” 
i napisać.

Rozmawiał:	ks.	Zygmunt	Kostka	

n

ŻYCzeniA

Drogi	Księże	Proboszczu!

Jest	taki	piękny	majowy	dzień,	wyjątkowy	
dzień,	to	Dzień	Imienin	Księdza	Proboszcza.		

Z	radością	w	sercu	życzymy	Księdzu	
Proboszczowi	wytrwałego	budowania	
w	sercach	ludzkich	Chrystusowej	świątyni	
pokoju,	radości.	Niech	swoją	łaską	Bóg	
Księdza	Proboszcza	darzy,	błogosławi	każdy	
życia	trud,	umacnia	siły.	Niech	Boża	mądrość,	
Światło	Ducha	Świętego,	ludzka	życzliwość,	
wsparcie	w	poczynaniach	i	troskach	
towarzyszy	zawsze	Księdzu	Proboszczowi.	
a	Matka	Najświętsza	Wspomożenia	
Wiernych	otacza	opieką	i	wyprasza	zdroje	
łask.

Tyle	sił	w	Twoim	Księże	Proboszczu	życiu	
ile	cudu	wiary	i	tyle	radości	w	sercu	co	
owocowania.

Redakcja
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Nowa	błogosławiona	pielęgniarka	i	prekursorka	pie-
lęgniarstwa	 domowego.	 Umiłowała	 chorych.	 Świat	
chorych	 ukazał	 jej	 prawdę,	 że	 ogrom	 ludzkich	 cier-
pień	i	tragedii	jest	nie	do	uniesienia	bez	oparcia	się	
na	Bogu	i	że	pielęgniarstwo	to	powołanie.	Ks.	Kard.	
Stanisław	Dziwisz	wspomina,	że	spotkanie	z	Hanną	
Chrzanowską	miało	dla	niego	wielkie	znaczenie	„Pa-
miętam	ją	jak	przychodziła	do	kard.	Wojtyły,	zawsze	
skromna	i	dyskretna.	To	dzięki	niej	klerycy	z	krakow-
skiego	seminarium	chodzili		odwiedzać	chorych.	Po-
kazywała	gdzie	jest	bieda	i	czym	trzeba	się	zająć.	To	
były	proste	ale	ważne	zajęcia	jak	mycie	naczyń,	zaku-
py,	porządki	w	domu	chorego	ale	przede	wszystkim	
obecność	i	duchowe	wsparcie”.	Hanna		jest	pięknym	
przykładem	życia	poświęconego	w	służbie	drugiemu		
człowiekowi.	 Dla	 katolików	 świeckich	 jest	 przykła-
dem	jak	wykorzystywać	swoje	talenty	i	kompetencje,	
by	jak	najlepiej	zaangażować	się	w	posługę	Kościoła.	
Jej	głębokie	życie	duchowe	i	wierność	ewangelii	prze-
kładały	 się	 na	 aktywność	 społeczną.	 Dla	 nas	może	
być	wzorem	apostolstwa	we	współczesnym	świecie.		

Wiele	 osób	 doświadczyło	 jej	 pomocy	 i	 łaski.	 Ks.	
prałat	antoni	 Sołtysik	 postulator	 procesu	na	 szcze-
blu	 diecezji,	 otrzymał	 za	 wstawiennictwem	 Hanny	
Chrzanowskiej	wielką	łaskę.	Oto	Jego	świadectwo.

„Środowisko pielęgniarek ich służba i chorzy byli 
mi bliscy od samego początku drogi kapłańskiej. Już 
jako wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Nowym Targu organizowałem i prowadziłem 
duszpasterstwo pielęgniarek z terenu parafii.  Han-
nę Chrzanowską poznałem w 1969 roku, kiedy byłem 
wikariuszem parafii św. Mikołaja w Krakowie. Pro-
boszczem był wówczas ks. Stanisław Grodecki. Tutaj 
urządzaliśmy spotkania dla chorych. Tutaj podobnie 
jak w Nowym Targu, starałem się obejmować troską 
duszpasterską pielęgniarki. Później, kiedy sam zosta-
łem proboszczem parafii św. Mikołaja w Krakowie 
pielęgniarki nadal się tu spotykały, by umacniać się 

opracowała Teresa śWiętOść
Może	trudno	to	uznać	za	cud,	 
ale	trzeba	uznać	za	wielką	łaskę	Bożą	 
otrzymaną	za	wstawiennictwem...

w wierze i zgodnie ze swoim sumieniem i powołaniem 
służyć chorym, również chorym poza szpitalem. Inspi-
rowałem i popierałem inicjatywę członkiń Katolickie-
go Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, kiedy 
w 1992 r powstała propozycja wyniesienia Hanny 
na ołtarze. Znałem Hannę i widziałem jej zaangażo-
wanie i troskę o chorych, samotnych, zaniedbanych, 
opuszczonych w krakowskich mieszkaniach i to we 
współpracy z Kościołem, a konkretnie z parafią. Ks. 
Kard. Franciszek Macharski powołał zespół do ba-
dań kanonicznych heroiczności cnót Hanny na pozio-
mie diecezji. Mnie powołał na postulatora. 

Kiedy razem z wikariuszami ks. dr Kazimierzem 
Kubikiem i ks. Zbigniewem Płachtą zawiozłem akta 
do Rzymu, byliśmy na audiencji u Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Gdy informowałem, że złożyliśmy Akta pro-
cesowe Hanny Chrzanowskiej w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych Ojciec Święty chwycił mnie za rękę i 
z wielkim zadowoleniem powiedział: to bardzo ważna 
sprawa. Po chwili namysłu powtórzył: To bardzo waż-
na sprawa, co było wyraźną aprobatą świątobliwości 
Hanny. 

Po przekazaniu akt procesowych Sł. Bożej Hanny 
do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie 
sam doznałem wstawienniczej opieki. W 2004 roku 
miałem wylew krwi do prawej półkuli mózgu. Byłem 
w połowie sparaliżowany, zdany na całkowitą po-
moc drugich. Miałem wykrzywioną twarz, trudności 
w mowie, myśleniu. W klinice byłem sześć tygodni. 
Przed wypisem szukano dla mnie miejsca na poszpi-
talną rehabilitację. Nigdzie tego miejsca nie można 
było znaleźć. I nagle okazało się, że jest w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Zatorze. Przywożą mnie do 
Zatora i czytam ku mojemu zaskoczeniu tablicę infor-
macyjną: „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Hanny 
Chrzanowskiej”, z czego się niezmiernie ucieszyłem. 
Poczułem się jak u siebie w domu. Wstąpiła we mnie 
nadzieja, że tutaj wrócę do pełnej sprawności, że po-
może mi w tym właśnie Hanna Chrzanowska. Przecież 

jestem z nią jako postulator zaprzyjaźniony. Starałem 
się o jej wyniesienie na ołtarze. I rzeczywiście się nie 
zawiodłem. Z kliniki do Zatora wieziono mnie karetką 
pogotowia pod opieką dwóch sanitariuszy i lekarza. 
Do Domu pod patronatem Hanny wnieśli mnie na 
noszach sanitariusze. Z tego Domu Hanny w Zatorze 
wyszedłem na nogach o własnych siłach. Uważam, że 
to było jej działanie. 

Wszyscy się dziwili, że tak szybko powracam  do 
zdrowia. Lekarze kliniki neurologicznej rokowali bo-
wiem, że wrócę do sprawności najwyżej w czterdziestu 
procentach. Obecnie od 2008 roku, jako ksiądz senior 
emeryt, na miarę moich sił, nadal służę wiernym parafii, 
szczególnie służąc Klubowi Seniorów i jestem wdzięczny 
Sł. Bożej Hannie, że tak za życia jak i teraz z Domu Ojca 
troszczy się o chorych, w tym również i o mnie. 

Ta troska, o czym jestem najgłębiej przekonany, 
wynikała z jej głębokiej więzi wewnętrznej ze swo-
im Mistrzem, z Chrystusem Miłosiernym, a obecnie 
jej skuteczne wstawiennictwo wynika ze zjednocze-
nia z Nim, z Chrystusem w chwale, w szczęśliwości 
wiecznej. 

Mój powrót do zdrowia może trudno uznać za 
cud, ale trzeba uznać za wielką łaskę Bożą otrzyma-
ną za wstawiennictwem Sł. B. Hanny Chrzanowskiej, 
o czym jestem najgłębiej przekonany i za co noszę 
w sercu wdzięczność. Niezmiernie się cieszę, że ry-
chło będzie zaliczona w poczet błogosławionych, i że 
przez to równocześnie będzie wskazana przez Ko-
ściół jako wzór do naśladowania wiernym, zwłaszcza 

pielęgniarkom, kontynuującym dzieło Hanny w opie-
ce i pielęgnacji chorych w domach, w tym szczególnie 
opuszczonych, osamotnionych, a czasem nawet cał-
kiem zapomnianych. 

W ostatnim zdaniu ośmielam się prosić: „Miejmy 
wielkie serce i ręce gotowe do pomocy tym, którzy 
w chorobie i cierpieniu sami sobie pomóc nie mogą. 
Czekają na nas” . Hanna się ucieszy. A Pan Jezus nam 
powie: Przyjdźcie do Mnie, bo byłem chory i odwiedzi-
liście Mnie.

Modlitwa

Boże,	Ty	w	szczególny	sposób	powołałeś
Służebnicę	Twoją	Hannę	Chrzanowską	
Do	służby	chorym,	biednym	i	opuszczonym,
Daj,	aby	ta,	która	całym	sercem	
odpowiedziała	na	Twoje	wezwanie,
Dostąpiła	chwały	ołtarzy,	a	nas	swoim	przykładem
Stale	zachęcała	do	niesienia	pomocy	bliźnim.
Za	jej	przyczyna	racz	nam	udzielić	łaski	
O	którą	z	wiarą	i	ufnością	prosimy.
Przez	Chrystusa	Pana	naszego.	amen.
Ojcze	Nasz….,
Zdrowaś	Maryjo….,
Chwała	Ojcu….

	Na	podstawie:
	„Cuda	i	łaski	Boże”

Miesięcznik	Rodzin	nr	2	luty	2018	str.	6	i	str.	14
opracowała	Teresa	

n

Święty	Dominik	Savio	należy	do	grona	najmłodszych	
wyznawców	 kanonizowanych	 przez	 Kościół.	 Gdy	
umierał	 nie	 miał	 jeszcze	 15	 lat.	 Dzięki	 darowanym	
od	dobrego	Boga:	kochającym	rodzicom,	niezwykłe-
mu	wychowawcy	 –	 św.	 Janowi	Bosko,	 który	 przyjął	
Go	do	swojego	oratorium	–	w	tak	krótkim	czasie	uda-
ło	mu	się	osiągnąć	szczyty	świętości.	 Jest	dojrzałym	
owocem	salezjańskiego	ideału	wychowawczego	i	do-
skonałym	wzorem	do	naśladowania	dla	współczesnej	
młodzieży.

Janusz Kościński śWiętOść
Mały	Święty,	gigant	ducha

Św.	Dominik	urodził	 się	w	wiosce	Riva	di	Chieri	
w	 Piemoncie	w	 1842	 r.	w	 rodzinie	 krawcowej	 i	 rze-
mieślnika.	Od	maleńkiego,	wraz	z	rodzeństwem		był	
wychowywany	w	głębokim	poszanowaniu	religii.	Już	
jako	pięcioletni	chłopiec	służył	do	Mszy	św.,	 co	wy-
magało	od	niego	dużego	samozaparcia.	eucharystię	
sprawowano	wówczas	tylko	rano,	nie	mając	zegarka,	
wiele	 razy	 przychodził	 za	wcześnie	 i	modlił	 się	 klę-
cząc	przed	zamkniętymi	drzwiami	kościoła.	Po	Mszy	
uczył	się	w	szkole	prowadzonej	przez	proboszcza.	Gdy	
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zakończył	w	niej	edukację,	przeniósł	się	do	kolejnej	
szkoły,	do	której	musiał	codziennie	chodzić	8	km	pie-
szo.	Na	pytanie	czy	nie	boi	się	chodzić	tak	daleko	sam,	
zwykł	odpowiadać	że	w	drodze	towarzyszą	mu	Jezus,	
Maryja	i	anioł	Stróż.	

Bardzo	wcześnie,	bo	już	w	wieku	7	lat	8	kwietnia	
1849	 roku,	 w	 Wielkanoc,	 przyjął	 pierwszą	 Komu-
nię	 świętą.	 Ze	 strony	 księdza	 proboszcza	 był	 to	 akt	
wielkiej	 odwagi,	 gdyż	 w	 owych	 czasach	 panowało	
przekonanie,	 że	do	 sakramentów	należy	dopuszczać	
w	wieku	 znacznie	późniejszym.	Zgoda	Duszpasterza	
podyktowana	była	wyjątkowa	dojrzałością	duchową	
młodzieńca	z	Piemontu.	Świadczą	o	niej	postanowie-
nia,	 jakie	 napisał	 z	 okazji	 tej	 uroczystości	w	 swojej	
książeczce	do	nabożeństwa:

1)	 będę	często	spowiadał	się	i	komunikował,	
	 ilekroć	mi	na	to	zezwoli	mój	spowiednik,
2)	 będę	święcił	dzień	święty,
3)	 moimi	przyjaciółmi	będą	Jezus	i	Maryja,
4)	 raczej	umrę	aniżeli	zgrzeszę.	

W	 1854	 spotkali	 się	 dwaj	 przyszli	 święci,	 młody	
Dominik	i	wychowawca	młodzieży	św.	Jan	Bosko.	12	
letni	wówczas	chłopiec	został	przyjęty	do	oratorium	
w	 Turynie,	 a	 zawiązana	 pomiędzy	 nimi	 szczególna	
więź	 duchowa	 trwała	 aż	 do	 ostatnich	dni	 ziemskiej	
wędrówki	Dominika.	Znanych	jest	wiele	przykładów	
obrazujących	głębie	tej	więzi.	Pewnego	dnia	Jan	Bo-
sko	miał	do	chłopców	kazanie,	w	którym	rozwinął	trzy	
myśli:	jest	wolą	Bożą,	byśmy	się	stali	świętymi;	łatwo	
to	można	 osiągnąć;	 w	 niebie	 czeka	wielka	 nagroda	
dla	 tego,	 kto	 zostanie	 świętym.	 Głęboko	 poruszony	
tymi	słowami	zapragnął	 zostać	świętym.	Po	homilii	
zwrócił	 się	 do	księdza	Bosko:	 „Czuję	 potrzebę	 i	 pra-
gnienie,	aby	zostać	świętym.	Nie	myślałem	nigdy,	że	
jest	to	takie	łatwe.	Muszę	zostać	świętym.	Niech	mi	
ksiądz	w	 tym	dopomoże”.	Na	 to	wielki	pedagog	dał	
chłopcu	taką	odpowiedź:	„Bądź	zawsze	wesoły,	speł-
niaj	dobrze	swoje	obowiązki	i	pomagaj	kolegom”.	

Dominik	 był	 prawdziwą	 dobrą	 duszą	 turyńskie-
go	 oratorium.	 Swoją	 postawą	 dawał	 przykład	 in-
nym	 chłopcom.	 Podejmował	 wiele	 inicjatyw,	 żeby	
pomagać	tym,	którzy	gorzej	uczyli	się	i	robili	mniej-
sze	 postępy	 na	 drodze	 duchowej.	 Był	 „prawą	 ręką”	
ks.	Bosko.	Pomimo	bardzo	młodego	wieku	otrzymał	
nadprzyrodzone	 dary	 kontemplacji,	 ekstazy	 i	 inne.	
Pewnego	dnia	zapukał	do	pokoju	Jana	Bosko	błaga-
jąc	go,	by	natychmiast	szedł	z	nim.	Zaprowadził	go	do	

mieszkania	umierającego	protestanta,	który	pragnął	
pojednać	się	z	Bogiem.	ów	człowiek	mieszkał	bardzo	
daleko	od	oratorium,	w	rejonie	w	którym	nigdy	wcze-
śniej	nie	przebywał	Dominik.	Dla	św.	Jana	Bosko	na	
zawsze	pozostało	zagadką	skąd	Dominik	dowiedział	
się	o	tym	i	jak	tam	trafił.	Nie	wypadało	jednak	chłop-
ca	 o	 to	 pytać.	 Kiedy	 indziej	 Dominik	 stanął	 przed	
bramą	 jednego	domu	 i	 zadzwonił.	Gdy	mu	otwarto,	
zapytał,	 kto	 tu	 umiera.	 Zaprzeczono,	 a	 gdy	 na	 jego	
naleganie	zaczęto	wypytywać	po	mieszkaniach,	zna-
leziono	samotną,	umierającą	staruszkę.

8	 grudnia	 1854,	 w	 dniu	 uroczystego	 ogłoszenia	
dogmatu	o	Niepokalanym	Poczęciu	Najświętszej	Ma-
rii	Panny,	Dominik	napisał	osobisty	akt	ofiarowania	
się	Niepokalanej:

Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby za-
wsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze 
moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej 
umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić 
choć jeden grzech.

W	roku	1856	Dominik,	 za	zgodą	swojego	wycho-
wawcy,	założył	„Towarzystwo	Niepokalanej”,	którego	
celem	było	pomaganie	w	nauce	słabszym	wychowan-
kom	 Oratorium,	 dopingowanie	 do	 pracy	 nad	 sobą.	
Nasz	święty	razem	z	paroma	kolegami	z	narażeniem	
życia	opiekowali	się	chorymi	na	cholerę.	Dominik	Sa-
vio	pragnął	pojednania	anglikanów	z	Kościołem	ka-
tolickim.	Głęboko	w	swoim	sercu	nosił	pragnienie,	by	
zostać	kapłanem.	

Bóg	 jednak	miał	 nieco	 inny	 plan	 dla	Dominika.	
Późną	 jesienią	 roku	 1856	 r.	 Dominik	 zaczął	 odczu-
wać	wysoką	gorączkę,	gnębił	go	silny,	uporczywy	ka-
szel.	 Jan	Bosko	wezwał	 lekarza.	 Ten	orzekł	 chorobę	
płuc,	 bardzo	 już	 zaawansowaną,	 i	 polecił,	 by	 chłop-
ca	natychmiast	 odesłać	 do	 rodzinnych	 stron.	Kiedy	
Dominik	żegnał	św.	Jana	Bosko	 i	kolegów,	ze	 łzami	
w	oczach	powiedział:	„Ja	już	tu	nie	wrócę”.	

Dominik	zmarł	9	marca	1857	roku,	w	wieku	zale-
dwie	 15	 lat,	 zaopatrzony	 sakramentami	 świętymi.	
Niedługo	przed	swoim	odejściem	prosił	 swego	 tatę,	
by	 czytał	mu	modlitwy	o	dobrą	 śmierć.	W	godzinie	
śmierci	towarzyszyła	mu	wizja	nieba.	Jego	ostatnimi	
słowami	były:	Do	widzenia,	ojcze!	Do widzenia! O, ja-
kie piękne rzeczy widzę!	 Jego	relikwie	są	w	Turynie,	
w	 bazylice	 Matki	 Bożej	 Wspomożycielki	 Wiernych	
w	pobliżu	relikwii	św.	Jana	Bosko.	Śmierć	nie	rozłą-
czyła	duchowego	ojca	i	syna.

Mimo	 bardzo	 młodego	 wieku,	 pośród	 zwyczaj-
nych	obowiązków	codzienności,	przebywając	między	
rówieśnikami,	Dominik	Savio	osiągnął	świętość.	 Jej	
rozumienie	 zawarł	 w	 liście	 do	 przyjaciela:	 „Tu,	 na	
ziemi,	 świętość	 polega	 na	 tym,	 aby	 stale	 być	 rado-
snym	i	wiernie	wypełniać	nasze	obowiązki”.	Pius	XI	
powiedział	 o	 nim:	 „Mały	 święty,	 ale	 gigant	 ducha”.	
Beatyfikowany	w	1950	roku,	kanonizowany	w	1954.	
Dominik	 Savio	 to	 najmłodszy	 wyznawca,	 jakiego	
kanonizował	 Kościół.	 Jest	 patronem	 ministrantów	
i	młodzieży.	 Jego	wstawiennictwa	wzywają	 również	
kobiety	spodziewające	się	dzieci.

W	ikonografii	ukazuje	Świętego	z	lilią	lub	z	krzy-
żem	w	dłoni.	Czasami	stoi	przed	statuą	Matki	Bożej.	
Bywa	przedstawiany	z	aniołem.	

Zbierając	 materiały	 do	 artykułu	 zastanawiałem	
się	 czy	 „Mały	 gigant	 ducha”	 pasuje	 do	 dzisiejszych	
czasów.	Czasów	w	których	młodzi	 ludzie	wchodzą	w	
hermetyczne	relacje	ze	swoim	telefonem	internetem...	

Często	już	nie	odczuwają	potrzeby	kontaktu	z	kolegą,	
koleżanką.	Media	społecznościowe,	w	których	są	za-
topieni	coraz	częściej	przepełnia	brak	miłości	do	dru-
giego	człowieka,	a	grzechem	nazywane	 jest	wypicie	
mleka	 3,2%	 tłuszczu,	 bo	 złamanie	 czystości,	 to	 tylko	
przygoda	 jak	 inna.	 Czyż	 nie	 powinniśmy	 prosić	 do-
brego	Boga	o	kolejnych	Dominików,	młodych	 ludzi	
którzy	mają	poukładane	wartości	i	chcą	pomagać	in-
nym	w	dążeniu	do	zbawienia.

Anielski Dominiku Savio, który w szkole św. 
Jana Bosko nauczyłeś się chodzić drogami 
świętości, pomóż nam naśladować twoją miłość 
ku Jezusowi, nabożeństwo do Matki Najświęt-
szej, gorliwość o zbawienie dusz; oraz spraw 
abyśmy także postanowiwszy raczej umrzeć niż 
zgrzeszyć osiągnęli zbawienie wieczne. Amen. 
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Święta	Maria,	Matka	Boża	(20	r.	p.n.e.	–	30	r.	n.e.)	jest	
Królową	 Wszystkich	 Świętych.	 Źródła	 apokryficzne	
wspominają	 jej	 rodziców,	 św.	annę	 i	 św.	 Joachima.	
Była	 długo	 wyczekiwanym	 i	 wymodlonym	 dziec-
kiem.	Kiedy	stała	się	brzemienna,	archanioł	Gabriel	
uprzedził	 ją,	 że	 dziecko	 zostało	 zesłane	 przez	 Boga.	
Mąż	Marii,	św.	Józef,	zaopiekował	się	nią	i	jej	synem	
w	trudnych	czasach	prześladowań	za	panowania	kró-
la	Heroda.	Gdy	Jezus	rozpoczął	działalność	publiczną,	
matka	towarzyszyła	mu	w	wędrówkach.	Uczestniczy-
ła	w	weselu	w	Kanie	Galilejskiej,	widziała	cuda,	jakie	
czynił	 jej	 syn.	Była	 z	nim	do	końca,	ponieważ	 stała	
razem	z	innymi	kobietami	pod	krzyżem,	kiedy	Chry-
stus	umierał.	

Po	zmartwychwstaniu	pozostawała	w	gronie	apo-
stołów	i	uczniów	Jezusa.	Przypuszcza	się,	że	ostatnie	
lata	spędziła	w	towarzystwie	św.	Jana,	najdłużej	żyją-
cego	ewangelisty.	Kościół	katolicki	wymienia	szcze-
gólne	 przywileje,	 jakich	 dostąpiła	 Maryja.	 Przede	
wszystkim	 stała	 się	matką	Boga,	 czyli	Bogurodzicą.	

Marcin Pietrzyk śWiętOść
Maj	miesiąc	maryjny	

Pozostała	przy	tym	dziewicą.	Według	dziewiętnasto-
wiecznej	dogmatyki	urodziła	 się	bez	 zmazy	grzechu	
pierworodnego.	Ostatni	dogmat	z	1950	roku	głosi,	że	
została	wniebowzięta.	

Tradycja	zaświadcza	również	o	niezliczonych	i	po-
tężnych	łaskach,	jakie	Królowa	Wszystkich	Świętych	
udziela	tym,	którzy	o	nie	proszą.	Jest	też	współodku-
picielką,	ponieważ	bez	niej	nie	mogłaby	się	zrealizo-
wać	 zamierzona	 historia	 zbawienia.	 W	 kalendarzu	
liturgicznym	 Kościoła	 katolickiego	 można	 wskazać	
przynajmniej	dwadzieścia	świąt	związanych	z	Mary-
ją.	Matka	Boża	jest	także	bardzo	ważną	postacią	dla	
kultury	polskiej.	Średniowieczna	pieśń	Bogurodzica	
to	 najstarszy	 zachowany	 polski	 tekst	 poetycki	 i	 re-
ligijny.	 Wszystkie	 ważniejsze	 sanktuaria	 w	 Polsce	
(Częstochowa,	 Licheń,	 Gietrzwałd,	 Kalwaria	 Zebrzy-
dowska,	Gostyń)	mają	charakter	maryjny.

ewangelizacja	 przejmuje	 elementy	 kulturowe	
ewangelizowanych	 krajów	 nadając	 im	 znaczenie	
chrześcijańskie.	 W	 starożytności,	 w	 maju	 otaczano	
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kultem	pogańską	boginię	artemidę	z	efezu,	zaś	w	V	
w.,	 po	 ogłoszeniu	 pierwszego	 dogmatu	 o	Maryi	 na	
soborze	w	tym	mieście,	powoli	zaczynało	się	przeży-
wanie	tego	miesiąca	jako	maryjnego.	W	średniowie-
czu	 proces	 ten	 się	 rozwijał.	 Cześć	 oddawana	Maryi	
ubogacała	się	szczególnie	od	XVII	do	XIX	wieku.	Na-
wiązał	do	tego	papież	Paweł	VI	w	encyklice	„Mense	
maio”	(1965	r.).	

Dziewiętnastowieczne	 nabożeństwa	 majowe	 od-
prawiane	na	terenach	polskich	odróżniały	katolicką	
polskość	od	wyznań	naszych	zaborców:	prawosławia	
i	luteranizmu.	Ta	forma	modlitwy	zaczęła	się	przyjmo-
wać	w	Polsce	od	1837	r.	Dotarła	do	nas	z	Zachodniej	
europy.	Nabożeństwo	 jest	hymnem	ku	czci	Bogaro-
dzicy.	W	Litanii	Loretańskiej	wysławiamy	Ją	przeróż-
nymi	 tytułami	 i	 prosimy	 by	 była	 dla	 nas	 najlepszą	
Matką.	Miesiąc	maj	dodatkowo	kojarzy	się	Polakom	
z	 bardzo	 ważnymi	 wydarzeniami	 historycznymi:	
uchwaleniem	Konstytucji	3	Maja,	obroną	Klasztoru	
Jasnogórskiego	przed	Szwedami	i	ślubami	Jana	Kazi-
mierza,	czy	Wielkimi	Jasnogórskimi	Ślubami	Narodu	
odprawianymi	przez	kardynała	Stefana	Wyszyńskie-
go	(to	już	wiek	XX).	

W	 nabożeństwie	 majowym	 Litanii	 Loretańskiej	
towarzyszą	pieśni	maryjne,	a	wszystko	to	przed	wy-
stawionym	 Najświętszym	 Sakramentem.	 Pieśni	

są	 wytworem	 wielowiekowej	 wiary	 i	 tradycji	 i	 są	
przejawem	 przywiązania	 do	 Matki	 Jezusa	 Chrystu-
sa.	Litania	zawierza	nas	Matce	Bożej	 i	powierza	na-
sze	 sprawy	 Jej	 orędownictwu	u	Syna.	Różne	 litanie	
składają	 się	 z	 inwokacji	do	Boga,	 Jezusa	Chrystusa,	
Ducha	Świętego,	Matki	Bożej	 lub	 świętych.	 Litanię	
Loretańską	zaczęto	publicznie	śpiewać	w	Loretto	od	
1531	 r.	 stąd	nazwa	 „Loretańska”.	 Zgodnie	 z	 tradycją	
tutaj	 przechowywany	 jest	 dom	 nazareński	 świętej	
rodziny	sprowadzony	w	1294	r.	przez	rodzinę	De	an-
gelis,	rządców	epiru.	Od	tego	czasu	Loretto	to	przede	
wszystkim	sanktuarium	Domku	Nazareńskiego,	któ-
ry	został	umieszczony	w	bazylice.	Na	Litanię	do	Matki	
Bożej	składają	się	wezwania	do	Boga	w	Trójcy	Jedy-
nego,	52	wezwania	do	Matki	Bożej,	przyzywające	Jej	
różne	tytuły	i	trzy	wezwania	do	Jezusa	Odkupiciela.	
Wezwania	do	Matki	Bożej	dzielą	się	na:	dogmatycz-
ne	–	podkreślające	miejsce	Maryi	w	dziele	zbawienia,	
historiozbawcze	–	eksponujące	Jej	rolę	w	całej	historii	
zbawienia	i	eschatologiczne	–	Jej	dostojność	w	niebie	
jest	gwarancją	orędownictwa	za	nami	i	naszego	zba-
wienia.	Niektóre	tytuły-wezwania	Stolica	apostolska	
dodawała	z	biegiem	czasu.	Ostatnie	z	dodanych	we-
zwań	 „Królowo	 rodzin”	 umieścił	 w	 Litanii	 Loretań-
skiej	św.	Jan	Paweł	II.

Marcin	Pietrzyk
na	podstawie:	

Juliusz	Iwanicki	„Święci	orędownicy	wiary”	
n

kOśCiÓŁ W pOLSCe 
i nA śWieCie

Most	modlitewny	łączący	parafie	 
polskie	i	syberyjskie

Już	 trzynaście	 polskich	 parafii	 włączyło	 się	 w	 ak-
cję	 Most	 Modlitewny.	 Czekamy	 na	 nowych	 chęt-
nych	 –	mówi	ks.	 Leszek	Kryża	SChr,	 dyrektor	Biura	
Pomocy	Kościołowi	na	Wschodzie.	 Z	 ramienia	Kon-
ferencji	 episkopatu	 Polski	 jest	 on	 koordynatorem	
inicjatywy	łączącej	polskie	parafie	z	parafiami	sybe-
ryjskimi.	akcja	budowania	mostów	modlitwy	polega	
na	współpracy	 konkretnej	 polskiej	 parafii	 z	 parafią	

syberyjską.	 Znajomość,	 budowanie	 relacji	 ma	 pro-
wadzić	do	wzajemnego	wsparcia	modlitewnego	oraz	
do	upamiętnienia	historii	Polaków,	którzy	choć	przy-
musowo	wywiezieni	na	Syberię,	wnieśli	wielki	wkład	
w	jej	rozwój.

„Mówi	się,	że	co	piąty	mieszkaniec	Syberii	ma	pol-
skie	korzenie	–	to	jest	związek,	który	warto	zauważyć	
i	warto	go	pielęgnować.	 Tym	bardziej,	 że	Polacy	na	
Syberii	cieszą	się	wielkim	szacunkiem.	Gdyby	nie	pol-
scy	 zesłańcy,	 których	wkład	w	 rozwój	 tego	 regionu	

jest	ogromny,	to	pewnie	Syberia	byłaby	o	wiele	uboż-
sza.	Wpisywanie	się	w	te	relacje,	poprzez	Most	Mo-
dlitewny	jest	czymś	pięknym”	–	podkreśla	ks.	Kryża.	
Dodaje,	że	na	Syberii	jest	jeszcze	wiele	zapomnianych	
miejsc,	w	których	spoczywają	Polacy.

Idea	 utworzenia	 mostów	 modlitwy	 zrodziła	 się	
podczas	wizyty	metropolity	warszawskiego	kard.	Ka-
zimierza	Nycza	w	Irkucku	w	2015	r.	Po	tym	spotkaniu	
biskup	diecezji	irkuckiej	Cyryl	Klimowicz	wystosował	
list	 do	 abp.	 Stanisława	 Gądeckiego,	 przewodniczą-
cego	 Konferencji	 episkopatu	 Polski.	 „Marzy	 mi	 się	
trwały	most	modlitwy	pomiędzy	parafiami	na	Syberii,	
a	poszczególnymi	diecezjami,	most,	który	siłą	swojej	
modlitwy	przetrwa	nas	i	w	wymiarze	duchowym	bę-
dzie	żywą	pamięcią	o	tych	milionach	osób	mających	
w	 swojej	 biografii	 rozdział	 zsyłki.	 Mało	 na	 świecie	
jest	tak	wymodlonych	miejsc	przez	Polaków	jak	Sybe-
ria”	–	napisał	bp	Klimowicz.	W	odpowiedzi	na	list	abp	
Stanisław	Gądecki	wsparł	inicjatywę,	powierzając	jej	
koordynowanie	ks.	Leszkowi	Kryży	SChr,	dyrektoro-
wi	Biura	Zespołu	Pomocy	Kościołowi	na	Wschodzie.

za	ekai
opr.	Teresa	

* * *
Z	odwagą	dzielcie	się	z	innymi	Słowem	Bożym

Papież	 nawiązał	 do	 obchodzonego	 w	 Polsce	 X	 Ty-
godnia	 Biblijnego.	 Zachęcił	 Polaków	 do	 codziennej	
lektury	 Pisma	 św.	 „Usiłujcie,	 zatem	 każdego	 dnia,	
indywidualnie	lub	z	rodziną,	znaleźć	chwilę	czasu	na	
lekturę	i	medytację	Pisma	świętego,	abyście	mogli	za-
czerpnąć	z	niego	nieodzowną	moc	dla	waszego	życia	
chrześcijańskiego.	Niech	to	będzie	waszym	zadaniem.	
Z	odwagą	dzielcie	się	z	innymi	Słowem	Bożym,	żyjcie	
Nim,	na	co	dzień,	dając	świadectwo	wierności	Chry-
stusowi	i	Jego	ewangelii.		

za	eKai
opr.	Teresa	

 * * *
Dla	chrześcijanina	ważne	jest	imię	i	znak	krzyża	

O	znaczeniu	imienia,	które	przyjmujemy	w	sakra-
mencie	chrztu	św.	oraz	znaku	krzyża,	 jako	wyrazach	
naszej	 tożsamości	 przypomniał	 papież	 podczas	 au-
diencji	ogólnej.	Ojciec	Święty	kontynuował	cykl	ka-
techez	o	tym	pierwszym	sakramencie	życia	chrześci-
jańskiego.	Jego	słów	na	placu	św.	Piotra	wysłuchało	

około	17	tys.	wiernych.	Franciszek	zauważył	na	wstę-
pie,	że	to,	co	dzieje	się	w	celebracji	chrztu	rozbudza	dy-
namikę	duchową,	która	przenika	całe	życie	ochrzczo-
nych.	Jest	to	rozpoczęcie	procesu,	który	pozwala	żyć	
w	 jedności	 z	 Chrystusem	w	Kościele.	Następnie	pa-
pież	zwrócił	uwagę	na	imię,	jakie	otrzymujemy	w	tym	
sakramencie,	 wskazujące	 na	 tożsamość	 osoby.	 „Bez	
imienia	 pozostajemy	 nieznani,	 bez	 praw	 i	 obowiąz-
ków.	 Bóg	 powołuje	 każdego	 po	 imieniu,	 kochając	
nas	indywidualnie,	w	konkretności	naszych	dziejów.	
Chrzest	rozpala	osobiste	powołanie	do	życia	po	chrze-
ścijańsku,	które	będzie	się	rozwijało	przez	całe	życie.	
Pociąga	ono	 za	 sobą	osobistą	odpowiedź”	 –	 podkre-
ślił	Ojciec	Święty.	Przypomniał,	że	dziecko	w	swoim	
imieniu	 będzie	 miało	 swoją	 oryginalną	 tożsamość,	
również	 w	 odniesieniu	 do	 życia	 chrześcijańskiego	
związanego	z	Bogiem.

za	eKai
opr.	Teresa	

* * *
Chodź	z	nami	zobacz	więcej

W	 sobotę	 	 14.04.	 br	 ulicami	 Starego	Miasta	w	Kra-
kowie	przeszedł	niezwykły	marsz.	Pod	hasłem	„Chodź	
z	 nami	 zobacz	 więcej”	 pracownicy,	 wolontariusze	
i	sympatycy	Dzieła	Pomocy	św.	Ojca	Pio	uwrażliwiali	
z	jakimi	problemami	rzeczywiście	borykają	się	ludzie	
bezdomni.	 Inicjatywa	 związana	 była	 z	 nieformal-
nym	polskim	świętem	obchodzonym	od	1996	r.,	czyli	
Dniem	 Ludzi	 Bezdomnych,	 przypadającym	 właśnie	
na	14	kwietnia.	Jak	podkreśliła	Justyna	Nosek	z	kra-
kowskiego	Dzieła	Pomocy	 św.	Ojca	Pio,	 organizacja	
chciała	w	ten	sposób	zwrócić	uwagę	krakowian	i	tu-
rystów	na	istotę	problemu	bezdomności.

–	Zobaczyć	w	osobie	mieszkającej	na	ulicy	człowie-
ka	jest	bardzo	trudno.	Dlatego	jesteśmy	dziś	na	ulicy,	
by	mówić	o	tym	głośno.	Bezdomni	często	są	przez	nas	
mijani.	Niejednokrotnie	są	również	oceniani	krzyw-
dząco	przez	pryzmat	tego	jak	obecnie	wyglądają	czy	
zachowują	się.	a	to	tylko	wyrywek	bezdomności,	bo	
niejeden	raz	są	to	osoby	wykształcone	i	bardzo	wraż-
liwe,	których	na	ulicę	sprowadził	nadmiar	trudnych	
życiowych	sytuacji	–	powiedziała.	

–	Wielu	z	Was	zapewne	słyszało,	że	bezdomny	to	
alkoholik,	lump,	leń	–	sam	winien	swojej	sytuacji.	Nie	
zgadzamy	 się	 z	 tym,	 ponieważ	 nasz	 codzienny	 kon-
takt	z	osobami	bezdomnymi	pozwala	nam	z	pewno-
ścią	stwierdzić	 jedynie	to,	że	to	tacy	sami	 ludzie	 jak	
my,	a	 fałszywe	przekonania	na	temat	osób	bezdom-
nych	 dalekie	 są	 od	 rzeczywistości	 –	 brzmiał	 jeden	
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z	 fragmentów	 apelu.	 Następnie,	 niosąc	 transparen-
ty	 i	grafiki	 zwracającego	uwagę	na	 to,	 że	osoby	bez	
domu,	 tak	 samo	 jak	 pozostała	 część	 społeczeństwa	
kochały,	miały	pasje	 i	 przeżywały	 radości	 i	 porażki,	
uczestnicy	 wydarzenia	 przeszli	 ulicami	 Grodzką	 i	
Franciszkańską	w	okolice	plant	przy	ul.	Podzamcze.	
Tam	happening	zwieńczyło	otwarcie	wystawy	autor-
stwa	łukasza	Wąsa,	którą	będzie	można	oglądać	do	
końca	kwietnia.	ekspozycja	pt.	„Zobacz	kogoś	więcej	
niż	 tylko	 bezdomnego”	w	 rejonie	 plant	 przy	 ul.	 Po-
dzamcze	pokazuje,	że	każda	bezdomność	to	historia,	
za	którą	stoi	człowiek.

Jedna	z	uczestniczek	wydarzenia,	wolontariuszka	
Monika	powiedziała,	że	praca	z	osobami	bezdomny-
mi	bardzo	uwrażliwia	na	bliźniego.	–	W	Dziele	zrozu-
miałam,	 że	 bezdomność	 to	nie	 jest	wybór,	 ale	 splot	
okoliczności,	z	których	nie	można	wyplątać	się	same-
mu.	Dzięki	byciu	wolontariuszem	mogłam	zobaczyć,	
że	osoby	 z	ulicy	 są	 takimi,	 jak	my,	w	niczym	nie	 są	
gorsi.	 Zachęcam	 każdego,	 by	 włączyć	 się	 w	 pomoc	
tym	właśnie	potrzebującym	–	powiedziała.

Dzieło	 Pomocy	 św.	 Ojca	 Pio	 działa	 od	 2004	 r.	
Wspiera	 osoby	 potrzebujące	 poprzez	 prowadzenie	
łaźni,	pralni	 i	garderoby,	a	 także	 jadłodajni	 i	ambu-
latorium	oraz	organizowanie	konsultacji	 socjalnych	
i	 zawodowych,	 pomoc	 psychiatryczno-psychologicz-
ną	 oraz	 prowadzenie	 tzw.	 mieszkań	 wspieranych,	
w	których	ludzie	bez	domu	uczą	się	samodzielności.	
Obecnie	 Dzieło	 towarzyszy	 ponad	 2000	 osób	 bez	
domu.	 Dzięki	 jego	 działalności	 około	 50	 osobom	
mieszkającym	 na	 ulicy	 udało	 się	 wyjść	 całkowicie	
z	bezdomności.	

Za	WWW.Franciszkańska3
opr.	Teresa	

* * *
Spotkaliśmy	się	na	łagiewnikach

W	sobotę	14	kwietnia	2018	r.,	na	zakończenie	Tygo-
dnia	 Miłosierdzia,	 do	 Sanktuarium	 Bożego	 Miło-
sierdzia	w	łagiewnikach	przybyła	 15.	Ogólnopolska	
Pielgrzymka	Caritas.	Hasłem	pielgrzymki	były	słowa	

kOśCiÓŁ W pOLSCe 
i nA śWieCie

Służebnicy	 Bożej	 Hanny	 Chrzanowskiej	 pochodzą-
ce	 z	 „Rachunku	 sumienia	 pielęgniarki”:	 „Bóg	 złożył	
w	moje	 ręce	 talenty	 i	nie	wolno	mi	 ich	marnować”.	
W	spotkaniu	wzięły	udział	ponad	2	tysiące	wolonta-
riuszy	i	pracowników	Caritas	z	całej	Polski.	Centralny	
punkt	pielgrzymki,	którym	była	eucharystia,	poprze-
dziła	 konferencja	 na	 temat	 Hanny	 Chrzanowskiej	
wygłoszona	przez	p.	Nelę	łabińską,	wiceprzewodni-
czącą	Katolickiego	Stowarzyszenia	Pielęgniarek	i	Po-
łożnych	dla	dorosłych	uczestników	oraz	pantomima	
o	Hannie	Chrzanowskiej	w	wykonaniu	teatru	ze	Śro-
dowiskowego	 Domu	 Samopomocy	 prowadzonego	
przez	Caritas	w	Krakowie	i	warsztaty	ekologiczne	dla	
młodzieży.	Mszę	św.,	której	przewodniczył	abp	Marek	
Jędraszewski	metropolita	krakowski,	koncelebrowa-
ło	kilkudziesięciu	kapłanów	z	Caritas	diecezjalnych.

– To chrześcijaństwo nauczyło świat zakładania 
szpitali, szkół, sierocińców	 –	 przypomniał	w	homilii	
ks.	 bp	Wiesław	Szlachetka,	 przewodniczący	Komisji	
Charytatywnej	 Konferencji	 episkopatu	 Polski.	 –	 To 
ono nauczyło poszanowania godności człowieka bez 
względu na pochodzenie, wiek czy płeć.  

Kaznodzieja	 podkreślał,	 że	 Panu	 Jezusowi	 zależy	
na	przyjaźni	z	każdym	z	nas.	Zwracając	się	do	zebra-
nych	w	świątyni	mówił:	–	Wy właśnie taką przyjaźń 
uczyniliście swoim stylem życia. Taka właśnie przy-
jaźń sprawia, że „pniemy się w górę”. Bo ten jest wiel-
ki, kto pomaga, kto służy. Ewangeliczną miarą wiel-
kości człowieka jest miara służby bliźniemu, który 
potrzebuje pomocy	-	dodając,	że	z	każdym,	kto	potrze-
buje	pomocy	identyfikuje	się	sam	Pan	Jezus.	–	A za-
tem błogosławieni jesteście, drodzy wolontariusze, 
którzy nosicie w swoim sercu imię caritas – to imię, 
które oznacza miłość miłosierną. Przez wasze talenty 
i waszą służbę dajecie światu świadectwo, że Bóg jest 
miłosierny –	podkreślał.	

Na	koniec	Mszy	św.	głos	zabrał	abp	Marek	Jędra-
szewski.	Odwołał	się	do	ostatniej	adhortacji	apostol-
skiej	 Ojca	 Świętego	 Franciszka.	 –	 Nasza droga do 
świętości ma się odbywać w atmosferze wesela i ra-
dości. Stąd tytuł ostatniego dokumentu papieskiego 
„Gaudete et exsultate”. Idąc tą drogą napotykamy 

najrozmaitsze trudności. Idziemy i musimy iść pod 
prąd, ale tym bardziej idąc pod prąd musimy mieć 
określony kierunek do którego zdążamy. Ojciec Świę-
ty nam to wskazuje, mówiąc, że ci którzy na co dzień 
idą z Chrystusem, bo to jest definicja świętości, ukrzy-
żowanym i zmartwychwstałym, kierują się po pierw-
sze błogosławieństwami z Góry Błogosławieństw, 
a po wtóre tym, co Ojciec Święty Franciszek określa 
„wielką regułą postępowania” –	mówił.	–	To ten frag-
ment Ewangelii św. Mateusza, który doskonale zna-
my, fragment 25 rozdziału tej Ewangelii, gdzie mowa 
jest o tym, że jeśli ktoś jest głodny, to trzeba dać mu 
pożywienie. Jeżeli ktoś jest spragniony, to trzeba dać 
mu pić. Jeżeli ktoś jest bez odzieży, to trzeba go przy-
odziać. (…) Tak żyjąc, tak postępując, tak kierując się 
w naszym życiu na pewno, mimo najrozmaitszych 
trudności i przeciwieństw, będziemy wewnętrznie 
wolni, a przez to pełni radości i wesela. I tego wam, 
drodzy siostry i bracia z całego serca życzę. Żeby przy 
wszystkich tych wielkich i małych, a częstokroć niedo-
strzegalnych dziełach miłosierdzia, dziełach caritas, 
towarzyszyło wam przekonanie, że idziemy z Chrystu-
sem, za Nim do Domu Ojca bogatego w miłosierdzie. 
Idziemy pełni radości, tej radości, którą tylko on może 
nam dać i nas obdarzyć. Tego Wam życzę na każdy 
dzień służby w Kościele i dla Kościoła –	zakończył	abp	
Marek	Jędraszewski.		

Za	WWW.diecezja.pl
opr.	Teresa	

* * *
Kraków	dla	aleppo	–	Kurs	na	Dobro

Pod	 takim	 hasłem	 w	 niedzielę	 15	 kwietnia	 ruszy-
ły	 comiesięczne	 rejsy	 po	 Wiśle,	 z	 których	 dochód	
zostanie	 przekazany	 na	 akcję	 „Mleko	 dla	 aleppo”.	
Godzinne	 rejsy	odbywają	 się	w	każdą	pierwszą	nie-
dzielę	miesiąca	 (do	września	włącznie)	 i	 są	owocem	
współpracy	Papieskiego	Stowarzyszenia	„Pomoc	Ko-
ściołowi	w	Potrzebie”	 i	Krakowskiej	Grupy	„amnis”.	
Za	każdym	razem	rozpoczynają	się	o	godz.	11,	a	statek	
wypływa	z	Przystani	Wawel.	Jak	zapowiadają	organi-
zatorzy,	podczas	rejsów	można	będzie	się	dowiedzieć,	
jak	wygląda	 aktualna	 sytuacja	w	 Syrii.	 Zostaną	 też	
przypomniane	 najważniejsze	 wypowiedzi	 św.	 Jana	
Pawła	II.

Bilety	na	 rejsy	można	 kupić	w	 krakowskim	biu-
rze	 Papieskiego	 Stowarzyszenia	 „Pomoc	 Kościołowi	
w	 Potrzebie”,	 czyli	 w	 Polach	 Dialogu	 (ul.	 Stradom-
ska	 6)	 oraz	 na	 Przystani	Wawel	 (Bulwar	 Czerwień-
ski).	Rezerwacji	można	 również	dokonać	 za	pomocą	

strony	 internetowej	 www.e-statek.pl	 („Rejs	 Papie-
ski”).	Większe	grupy	młodzieżowe,	parafialne,	wspól-
noty	proszone	są	o	wcześniejszy	kontakt.	Całkowity	
dochód	 ze	 sprzedaży	 biletów	 zostanie	 przeznaczony	
na	projekt	PKwP	 „Mleko	dla	aleppo”.	Dzięki	 zebra-
nym	pieniądzom	możliwe	będzie	dostarczenie	mleka	
syryjskim	dzieciom,	które	nie	ukończyły	10.	roku	ży-
cia	(program	obejmuje	ok.	2850	maluchów).

Patronat	honorowy	nad	rejsami	objął	abp	Marek	
Jędraszewski.	

Za	gość	krakowski.pl
opr.	Teresa	

* * *
Wspomnienie	Matki	Kościoła 
obowiązkowe	w	całym	Kościele	

Decyzją	 Ojca	 Świętego	 w	 całym	 Kościele	 obrządku	
łacińskiego	 będzie	 odtąd	 obchodzone	wspomnienie	
obowiązkowe	Najświętszej	Maryi	 Panny	Matki	 Ko-
ścioła.	 Dekret	 ogłoszony	 przez	 Kongregację	 Kultu	
Bożego	ustala,	że	będzie	ono	przypadać	na	pierwszy	
poniedziałek	po	Niedzieli	Zesłania	Ducha	Świętego.	
Jak	 przypomina	 w	 komentarzu	 do	 dekretu	 prefekt	
Kongregacji	 kard.	Robert	 Sarah,	Maryja	Matka	Ko-
ścioła	była	już	dotąd	wspominana	tego	dnia	w	dwóch	
Kościołach	lokalnych:	w	Polsce	i	argentynie.	

Dekret	przypomina	genezę	kultu	Maryi	jako	Mat-
ki	Kościoła.	Chrześcijanie	dość	wcześnie	nabrali	świa-
domości,	 że	 Maryja	 jest	 ich	 Matką.	 Świadectwem	
tego	są	słowa	św.	augustyna,	który	nazywa	Maryję	
Matką	 członków	 Chrystusa,	 bo	 poprzez	 swą	miłość	
współpracowała	 w	 nowych	 narodzinach	 wiernych	
w	Kościele.	Z	kolei	Leon	Wielki	podkreśla,	że	Maryja	
jest	Matką	 zarówno	Chrystusa,	 jak	 i	 członków	 Jego	
mistycznego	Ciała,	czyli	Kościoła.	Watykański	dekret	
odwołuje	się	także	do	opisanego	w	ewangelii	św.	Jana	
„testamentu	Krzyża”,	a	zatem	powierzenia	ucznia	Nie-
wieście,	a	Niewiasty	uczniowi.	Od	tej	chwili	Maryja	
staje	się	kochającą	karmicielką	Kościoła,	a	uczniowie	
Chrystusa,	 „namiestnikami”	 Jego	miłości	 do	Matki.	
Kulminacją	w	rozwoju	tego	kultu	było	oficjalne	ogło-
szenie	przez	Pawła	VI	Maryi	Matką	Kościoła.	Miało	
to	miejsce	na	zakończenie	III	sesji	Soboru	Watykań-
skiego	 II.	 Wyjaśniając	 motywy	 wprowadzenia	 do	
kalendarza	liturgicznego	tego	nowego	wspomnienia	
obowiązkowego,	 watykański	 dekret	 stwierdza,	 że	
Franciszek	ma	nadzieję	iż	przyczyni	się	to	do	rozwoju	
macierzyńskiej	wrażliwości	w	Kościele,	a	także	auten-
tycznej	pobożności	maryjnej.

Na	podstawie	gosc.pl
opr.	Marcin	Pietrzyk	

n
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kALenDArium
29 IV 2018 – 5 Niedziela Wielkanocna,
Czyt.: Dz 9, 26-31; Ps 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 

32ab; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8;
30 IV 2018  
Wspomnienie św. Piusa V, papieża,
Czyt.: Dz 14, 5-18; Ps 115, 1-2. 3-4. 15-16; J 14, 21-26;

Antonio Ghislieri (znany także jako Aleksandrinus) 
urodził się 17 stycznia 1504 r. w Bosco Marengo, w Pie-
moncie (Włochy). Drogowskazem jego całego życia była 
najdoskonalsza pobożność chrześcijańska. Rodziców nie 
było stać na kształcenie syna. Dlatego Antonio zajmował 
się wypasem owiec. Dzięki pomocy jednego z sąsiadów 
dostał się na studia do konwentu dominikanów gdzie 
w wieku 15 lat przywdział habit dominikański. Otrzymał 
zakonne imię Michał. W zakonie stał się wzorem dosko-
nałości religijnej. Studia teologiczne odbywał kolejno 
w Bolonii i w Genui. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1528 roku, gdy miał 24 lata. W zakonie pełnił różne 
ważne funkcje. Wielokrotnie wybierano go na przeora.

Dla zażegnania szerzących się herezji papież Paweł III 
w roku 1542 wyznaczył w każdej diecezji inkwizytorów 
rzymskich. Ojciec Michał musiał wyróżniać się niezwy-
kłą gorliwością, skoro został wyznaczony na wikariusza 
inkwizytora papieskiego na Padwę. Niedługo potem 
został mianowany inkwizytorem Pawii, by w roku 1558 
przyjąć urząd naczelnego inkwizytora na cały Kościół 
powszechny.

Pomimo tylu tak zaszczytnych godności kardynał 
Michał Ghislieri wyróżniał się nadal niezwykłą prostotą 
i stylem życia.

9 grudnia 1565 roku zmarł papież Pius IV. Kardynało-
wie, na wniosek św. Karola Boromeusza, 7 stycznia 1566 
roku wybrali jego następcą kardynała Ghislieri. Nowy 
papież przybrał sobie imię Piusa V. Pius V od razu przy-
stąpił do wprowadzania w życie uchwał zakończonego 3 
lata wcześniej Soboru Trydenckiego. Wprowadził m.in. 
zakaz opuszczania na dłuższy czas przez biskupów die-
cezji i parafii przez proboszczów. Nakazał biskupom od-
bywanie regularnych wizytacji parafii. Dla podniesienia 
studiów i poziomu moralnego kleru państwa watykań-
skiego nakazał, by klerycy odbywali studia w Kolegium 
Rzymskim, które zostało powierzone jezuitom. 

Zmarł 1 maja 1572 roku w wieku 68 lat. Zaraz po śmier-
ci otoczyła go cześć ludu. Jego ciało spoczywa w Rzymie, 
w bazylice Santa Maria Maggiore. Jest patronem Kon-
gregacji Nauki Wiary. Pontyfikat Piusa V to początek 
białej sutanny papieży. Zaczerpnięty z dominikańskiego 
habitu kolor sutanny do dziś używany jest przez bisku-
pów Rzymu. 
1 V 2018 
Wspomnienie św. Józefa, robotnika,
Czyt.: Dz 14, 19-28; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd. 21;  

J 14, 27-31a;

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z prze-
kazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 
marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, 1 maja – jako wzór 
i patron ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się 
do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich 
papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa 
rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie 
świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 
r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje 
szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie 
jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w du-
chowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia 
hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki mię-
dzy ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju 
społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i wy-
robnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie okre-
ślają go mianem ektōn (łac. faber), przez co rozumiano 
wyrobnika – rzemieślnika od naprawy narzędzi rolni-
czych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace 
związane z budownictwem, z robotą w drewnie i w żela-
zie. Józef wykonywał je na zamówienie i w ten sposób 
utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała 
się równocześnie dla niego źródłem uświęcenia. Był mi-
stykiem nie przez kontemplację, przez uczynki pokutne 
czy przez dzieła miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną 
pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, 
wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga 
misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. 
Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do 
najwyższych ofiar. Taki powinien być styl pracy każdego 
chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma 
być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak 
to było w życiu św. Józefa.
2 V 2018  
Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora 
Kościoła,
Czyt.: Dz 15, 1-6; Ps 122, 1-2. 4-5; J 15, 1-8;

Atanazy urodził się w 295 r. w Aleksandrii. Posiadał 
wszechstronne wykształcenie. Jego młodość przypadła 
na krwawe prześladowanie Dioklecjana i Galeriusza. 
Miał dosyć okazji podziwiać męstwo męczenników odda-
jących swoje życie za Chrystusa nieraz wśród najwyszu-
kańszych tortur.

W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na pu-
styni egipskiej, gdzie spotkał św. Antoniego Pustelnika, 
swego mistrza. Za rządów św. Aleksandra Atanazy w 319 
r. został wyświęcony na diakona i pełnił przy biskupie 
urząd jego sekretarza. Jako autor listu św. Aleksandra do 
biskupów, w którym błędy Ariusza poddał szczegółowej 
analizie i krytyce, został zaproszony na Sobór Nicejski 
(325), na którym zajaśniał niezwykłą wymową i wiedzą 
teologiczną tak dalece, że można powiedzieć, iż przyczynił 
się w głównej mierze do potępienia przez ojców soboru 

Ariusza. Cesarz Konstantyn I Wielki skazał herezjarchę 
na wygnanie.

Po śmierci biskupa Aleksandra jego następcą został 
wybrany Atanazy (328). Od samego początku jego pa-
sterzowaniu towarzyszyły wielkie wyzwania. Pięciokrot-
nie był skazywany na banicję przez kolejnych cesarzy 
w związku z ich sprzyjaniu Arianom.

W ikonografii (zachodniej) św. Atanazy przedstawia-
ny jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub ortodoksyj-
nego. Czasami jako kardynał albo mnich. Jego atrybuta-
mi są: łódka, rylec, zwój. Na Wschodzie przedstawiany 
jest w bizantyjskich szatach biskupich z dużymi krzyża-
mi. W obu dłoniach trzyma Ewangelię. Ma szeroką, siwą 
brodę i łysinę czołową. Często towarzyszy mu św. Cyryl, 
arcybiskup aleksandryjski. 
3 V 2018 
Uroczystość Najświętszej Maryi, Królowej Polski, głów-
nej patronki Polski,
Czyt.: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab;  

Ps: Jdt 13, 18bcde. 19-20; Kol 1, 12-16;  
J 19, 25-27;

4 V 2018 
Święto św. Floriana, męczennika, patrona miasta 
Krakowa,
Czyt.: 2 Tm 2, 1-13; Ps 18, 1-2. 3. 4ab-5; Mt 10, 28-33;

Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził 
się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W mło-
dym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonują-
cych w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno
-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan 
przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnie-
rzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec 
stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom 
a następnie przewieziono do obozy rzymskiego w Lorch 
koło Wiednia. Tutaj składano mu wiele obietnic i gróźb. 
Kiedy wszystkie zawiodły kazano go biczować, potem 
szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano 
kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się 
to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze 
czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z cza-
sem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez 
kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian 
jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. 
Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawie-
dliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzy-
mał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji 
odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Win-
centy Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich 
czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, 
okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część 
Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. 
Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk 
pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj ob-
chodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest 
patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hut-
ników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i pie-
karzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest 
katedra warszawsko-praska.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako 
gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako 
książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybu-
tami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwo-
ny i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, 
orzeł, tarcza, zbroja. 
5 V 2018 
Uroczystość św. Dominika Savio,
Czyt. Dz 16, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4ab-5; J 15, 18-21;
Święty Dominik Savio (1842 – 1857), Przyjęty do Orato-
rium Ks.Bosko w wieku 12 lat odznaczał się wielką po-
bożnością. W 1954 r papież Pius XII  zaliczył go w poczet 
świętych, Dominik jest patronem ministrantów.
6 V 2018 – 6 Niedziela Wielkanocna,
Czyt.: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48;  

Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17;
7 V 2018  
Czyt.: Dz 16, 11-15; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b;  

J 15,26 – 16,4a;
8 V 2018 
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej, 
Czyt.: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab;  

Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16;
Święty Stanisław (1030 – 1079) ze Szczepanowa, zostaje 
zamordowany w czasie sprawowania Mszy św. 11 kwiet-
nia 1079 roku. Doczesne szczątki Świętego spoczywają 
w katedrze Wawelskiej.
9 V 2018 
Czyt.: Dz 17, 15. 22–18,1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13-14a;  

J 16, 12-15;
10 V 2018 
Czyt.: Dz 18, 1-8; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; J 16, 16-20;
11 V 2018 
Czyt.: Dz 18, 9-18; Ps 47, 2-3. 4-5. 6-7; J 16, 20-23a;
12 V 2018  
Wspomnienie św. męczenników Nereusza i Achillesa,
Czyt.: Dz 18, 23-28; Ps 47, 2-3. 8-9. 10; J 16, 23b-28;

Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles 
byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestni-
kowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chry-
stusa. Na widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z ka-
tów stali się męczennikami. Porzucili służbę wojskową. 
Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu 
przy Via Ardeatina ok. 304 r. Uszkodzona płaskorzeźba 
przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym wize-
runkiem męczeństwa.

Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że 
należeli do dworzan Flawii Domitylli, wnuczki cesarza 
Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Kle-
mensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Ty-
tusa przez cesarza Domicjana Flawia została wygnana 
na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona 
wraz z Nereuszem i Achillesem.

Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że piel-
grzymi, nawiedzający Rzym, bardzo licznie odwiedzali 
także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do 
dziś bazylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i 
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XIV. Na zachowanym tam tronie można przeczytać tekst 
kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież 
św. Grzegorz I Wielki (+ 604).
13 V 2018 – 7 Niedziela Wielkanocna,  
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
Czyt.: Dz 1, 1-11; Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23;  

Mk 16, 15-20;
14 V 2018 
Święto św. Macieja, apostoła,
Czyt.  Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;  

J 15, 9-17;
Św. Maciej został dołączony do grona Apostołów na 

miejsce Judasza. Maciejowi udzielono święceń bisku-
pich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. Piotr był 
przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 
synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał 
się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została 
zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego 
zdania byli także inni Apostołowie. 

Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych infor-
macji. W starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele le-
gend na temat pracy ewangelizacyjnej Macieja. Według 
nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem 
w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach 
Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jero-
zolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego 
i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), 
najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej 
zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 
80). 

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania 
św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. 
W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wie-
lu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Mat-
ki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele 
św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był 
kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Ha-
noweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, 
cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na 
ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy 
rozpoczynający szkołę.

W ikonografii przedstawiany jest św. Maciej w dłu-
giej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: ha-
labarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia 
– którymi miał być dobity. 
15 V 2018  
Czyt.: Dz 20, 17-27; Ps 68, 10-11. 20-21; J 17, 1-11a;
16 V 2018 
Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski,
Czyt.: Ap 12, 10-12a; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;  

J 17, 20-26;

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachoci-
nie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bar-
dzo przywiązanej do religii katolickiej. 

31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów 
w Wilnie. W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, ka-
znodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i pre-
fektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako 
misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, 
łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników 
skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W la-
tach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, 
prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. 
Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. 
W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego 
domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał 
w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariań-
skiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). 
W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 
pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrek-
tor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łom-
ży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. 
W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję 
moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne 
obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem po-
nownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Piń-
sku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym 
czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach 
Pińska...

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. 
Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spo-
wiadaniu. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. 
Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło 
na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu 
przydomek „łowca dusz – duszochwat”, była powodem 
wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich prze-
rodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. Podczas 
jednego z najazdów kozackich, po niewyobrażalnych tor-
turach, zamordowano św. Andrzeja 16 maja 1657 r.

W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest 
w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą 
rękę lub jako wędrowiec. 
17 V 2018 
Czyt.: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11;  

J 17, 20-26;
18 V 2018 
Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika,
Czyt.: Dz 25, 13-21; Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20ab;  

J 21,15-19;
Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. Sto-

licę Piotrową objął 13 sierpnia 523 r. po swoim poprzedni-
ku, Hormizdasie. Był już podeszły w latach i schorowany. 
Zawdzięczamy mu wprowadzenie do kalendarza sposobu 
liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń 
Dionizego Małego, mnicha syryjskiego.

Gdy cesarz Justynian wydał dekret, nakazujący aria-
nom zwrot wszystkich kościołów katolikom, król Ostro-
gotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał się do 
Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Miało 
to umożliwić powrót do arianizmu antytrynitarzom zmu-
szonym do przejścia na katolicyzm. Jan I został przyjęty 
na dworze cesarskim z honorami. Dokonał koronacji ce-
sarza. Po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, Jan I 
przedłóżył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu nie-
uzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez kró-
la siłą uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w więzieniu. Dla 
zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty 
pogrzeb z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. 
Według relacji ówczesnego biskupa Rawenny, Maksy-
ma, w czasie pogrzebu miał zostać uwolniony od szatana 
pewien opętany.

Cztery lata później, w 530 r., ciało Jana I przeniesiono 
do Rzymu i pochowano w przedsionku bazyliki św. Piotra 
z napisem: Biskup Pana, Ofiara Chrystusa.

W ikonografii św. Jan I przedstawiany jest w stroju 
papieża. Jego atrybutem jest więzienie. 
19 V 2018 
Czyt.: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11, 4. 5 i 7; J 21, 20-25;
20 V 2018 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego,
Czyt.: Dz 2, 1-11; Ps 104; Ga 5, 16-25;  

J 15, 26-27; 16, 12-15;
21 V 2018 
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;
22 V 2018 
Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy,
Czyt.: Jk 4, 1-10; Ps 55, 7-8. 9-10. 11 i 23; Mk 9, 30-37;

Rita należy do najbardziej popularnych świętych na 
świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich 
górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako je-
dyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem wy-
modlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzy-
mała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na 
życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak 
bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem 
wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cier-
pliwością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach zwa-
śnionych rodów.

Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kło-
poty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wen-
dety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mie-
liby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj 
młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli pod-
czas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa 
wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasz-
tor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została przyję-
ta do sióstr „konwersek”, które były przeznaczone do co-
dziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości 
dla Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. 
Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę 
zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny 
z Jezusem.

Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Wi-
dziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy 
pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, 
prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki cho-
ciaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą gło-
wę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła na-
gle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła 
się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia 
przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, 
Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak 
sprawiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała 
się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. 
Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty 
kontemplacji.

Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej 
nienaruszone ciało spoczywa do dziś. 

Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i bezna-
dziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych 
i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szcze-
gólnym jego miejscem jest klasztor sióstr augustianek 
w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowy-
wane są relikwie św. Rity.

W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju za-
konnym – w czarnym habicie i w białym welonie, z cier-
niem na czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, 
cierń, figa, pszczoły, róża. 
23 V 2018 
Czyt.: Jk 4, 13-17; Ps 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11; Mk 9, 38-40;
24 V 2018 
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,
25 V 2018 
Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża,
Czyt.: Jk 5, 9-12; Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12;  

Mk 10, 1-12;
Urodził się w 1020 r. w Toskanii, w niezamożnej ro-

dzinie. Miał na imię Hildebrand. Wykształcenie i for-
mację duchową zdobył w klasztorze benedyktyńskim na 
Awentynie, związanym z opactwem w Cluny. Od roku 
1046 towarzyszył kolejnym papieżom: Grzegorzowi VI 
na wygnaniu,  św. Leonowi IX (był współautorem jego 
wielkich planów reformistycznych), Mikołajowi II. Po 
śmierci Aleksandra II został wybrany na stolicę Piotrową 
22 kwietnia 1073 r. Przyjął wtedy święcenia kapłańskie 
i biskupie. 

Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc uniezależ-
nić go od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę symonii 
(kupowaniu urzędów kościelnych), inwestyturze (wybie-
raniu przez panujących na stanowiska kościelne m.in. bi-
skupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez 
duchownych. 

W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, na którym 
uchwalono prawa głoszące, że kto przyjął urząd kościel-
ny za pieniądze, tym samym zostaje automatycznie tego 
urzędu pozbawiony. Kapłanom żonatym zabroniono 
sprawować funkcje święte. Gdyby zaś chcieli stawiać 
opór, sam lud miał im odmówić posłuszeństwa i skła-
dania jakichkolwiek danin. Tym postanowieniem Grze-
gorz VII naraził się władcom świeckim. Na czele opozycji 
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stanął cesarz niemiecki, Henryk IV. Doszło do tego, że Ce-
sarz wysłał do Rzymu swoich spiskowców, którzy w samo 
Boże Narodzenie w czasie odprawiania Mszy świętej rzu-
cili się na papieża, uprowadzili go z kościoła, poranili go 
i chcieli zamordować. Papieża ocalił lud, który rzucił się 
na oprawców i zmusił ich do ucieczki.

Konflikt jednak nie ustał. W 1084 r. Henryk IV posta-
nowił zemścić się na papieżu, zdobył Rzym i osadził w nim 
antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII podczas najazdu 
schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później 
z odsieczą przyszły wojska normańskie i przymusiły do 
odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. Grzegorza 
uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zacho-
wali się jednak jak wrogowie – rabując, niszcząc i paląc. 
To wywołało wśród ludności taki gniew, że Normanowie 
musieli Rzym opuścić, ale z nimi także musiał odejść pa-
pież, gdyż ludność była oburzona, że sprowadził na Rzym 
takich „obrońców”.

Złamany wreszcie trudami i wiekiem papież zmarł w 
Salerno 25 maja 1085 r. Na łożu śmierci wypowiedział 
słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie 
spoczywa: „Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidzi-
łem nieprawość, dlatego umieram na wygnaniu”. Św. 
Jan Paweł II, który przybył do Salerno 25 maja 1985 r. 
w 900-lecie śmierci swego poprzednika, powiedział 
o nim: „Święty Grzegorz VII nieskończenie miłował Ko-
ściół, Oblubienicę Chrystusa, którą pragnął widzieć czy-
stą, niewinną, świętą i wolną. Dla Kościoła tak bardzo 
wiele wycierpiał”.

W ikonografii Grzegorz VII przedstawiany jest w pa-
pieskim stroju, często w tiarze. Jego atrybutami są: gołąb, 
księga, łzy (z powodu doświadczanych prześladowań), ob-
raz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo.
26 V 2018 
Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera,
Czyt.: Jk 5, 13-20; Ps 141, 1-2. 3 i 8; Mk 10, 13-16;

Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. jako syn 
Franciszka i Lukrecji Mosciano. Na chrzcie otrzymał 
imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej 
zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się 
poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Po-
czątkowo nauki pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. 
Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy 
pogorszyły się znacznie warunki majątkowe ojca, Filip 
udał się do swojego bezdzietnego stryja w San Germano 
(dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by wyręczyć go 
w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. 
W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo bene-
dyktynów. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedykty-
nów: Nihil amori Christi praeponere (Nic nie przedkładać 
ponad miłość do Chrystusa).

Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie 
okazji zdobycia zawodu i majątku i udał się do Gaety, póź-
niej do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego życia.

Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Prowa-
dził życie modlitwy i umartwienia. W roku 1544 w Zie-
lone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, 
wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza 
ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne 
do ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. Założył to-
warzystwo religijne pod nazwą „Bractwa Trójcy Świętej” 
do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział wielkie rze-
sze pątników potrzebujących pomocy duchowej, a często 
i materialnej. Przez tę posługę zyskał sobie miano „Apo-
stoła Rzymu”.

W 1551r. za namową spowiednika przyjął święcenia 
kapłańskie. Wtedy właśnie dojrzało wielkie dzieło jego 
apostolskiego serca, Oratorium. Chciał podnieść poziom 
wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był 
bardzo niski. Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, 
potem w kaplicy konwiktu, Filip zaczął gromadzić kapła-
nów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów. Wspól-
na modlitwa, spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, 
czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne 
tematy, rekolekcje – to program tych spotkań. Oratorium 
było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Filip or-
ganizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, 
w czasie których śpiewane były pieśni pochwalne w for-
mie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalno-instrumen-
talna) przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wykonań 
i do dziś znana jest jako oratorium (szczególnym rodza-
jem oratorium jest pasja). 

Z grona uczestników tychże spotkań w późniejszych 
czasach powstała wspólnota duchowych synów św. Fi-
lipa, zwana potem oratorianami czy też filipinami. Pro-
wadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi 
ślubami. Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charak-
terystyczną oratorianów. 

Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań Filipa. 
Oskarżyli oni go o to, że sprzyja „nowinkom” niebezpiecz-
nym dla wiary. Doszło do tego, że surowy papież Paweł 
IV (+ 1559) zakazał mu na czas pewien działalności. Kuria 
Rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co 
równało się z karą kościelnej suspensy. Kolejni papieże 
obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali 
ten zakaz.

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako męż-
czyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie 
i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i księga. 
27 V 2018 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,
Czyt.: Pwt 4, 32-34; 39-40;  

Ps 33, 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22; Rz 8, 14-17;  
Mt 28, 16-20;

n

kALenDArium

Od	 28	 kwietnia	 do	 3	 maja	 2018	 roku	 odbędą	 się	
w	Krakowie	XXIX	Światowe	Igrzyska	Młodzieży	Sa-
lezjańskiej.	Weźmie	w	nich	udział	ok.	1500	młodych	
ludzi	 z	 całego	 świata,	 zrzeszonych	 w	 organizacjach	
sportowych,	prowadzonych	przez	salezjanów	–	 zgro-
madzenie	zakonne	skoncentrowane	na	pracy	wycho-
wawczej	z	dziećmi	i	młodzieżą.	Do	stolicy	Małopolski	
przyjadą	młodzi	z	różnych	kontynentów,	by	wspólnie	
ze	swoimi	rówieśnikami	z	Polski	stanąć	do	sportowej	
rywalizacji	w	duchu	salezjańskich	wartości,	których	
patronem	jest	św.	Jan	Bosko.	

Z	 okazji	 Igrzysk	 Kraków	 przyjmie	 gości	 m.	 in.	
z	europy	(w	tym	po	raz	pierwszy	dużą	reprezentację	
naszych	wschodnich	sąsiadów),	 z	Republiki	Środko-
wej	afryki	czy	Tanzanii.	Nie	zabraknie	również	silnej	
reprezentacji	Brazylii,	a	także	Syryjczyków	z	aleppo,	
dla	 których	pobyt	w	Polsce	 będzie	miał	 szczególny,	
terapeutyczny	wymiar.	 Na	 pięciu	 obiektach	 sporto-
wych	 Krakowa	 młodzi	 podejmą	 współzawodnictwo	
w	czterech	dyscyplinach:	w	siatkówce,	w	koszykówce,	
w	piłce	nożnej	oraz	w	tenisie	stołowym.	

Światowe	Igrzyska	Młodzieży	Salezjańskiej	to	wy-
darzenie	realizowane	od	wielu	lat	w	przekonaniu,	że	
promocja	sportu	jest	także	instrumentem	do	tworze-
nia	lepszego	świata,	opartego	na	humanizmie	i	perso-
nalizmie,	w	którym	respektowane	są	pokój,	przyjaźń,	
prawda,	dobro,	sprawiedliwość,	wolność,	miłość,	god-
ność	osoby,	solidarność	i	zasada	fair	play.	Na	całym	
świecie	salezjanie	prowadzą	edukację	w	duchu	takich	
właśnie	wartości,	ucząc	młodzież,	jak	przekładać	je	na	
codzienną	praktykę.

To	 wielkie	 święto	 ma	 również	 swój	 wymiar	 re-
ligijny.	 Spotkają	 się	 podczas	 niego	 młodzi	 ludzie,	
którzy	 na	 całym	 świecie	 starają	 się	 żyć	 w	 oparciu	
o	 zasady	 ewangeliczne	 i	 wskazania	 księdza	 Bosko.	
Stanowią	oni	wspólnotę	 złożoną	 z	wielu	 ras,	 kultur	

ks. Marcin Kaznowski SDBOLimpiADA
Młodzi	z	całego	świata	przyjadą	do	nas

i	 społeczeństw.	 Igrzyska	 mają	 zatem	 także	 głęboki	
walor	integracyjny,	sprzyjają	nawiązywaniu	przyjaź-
ni	i	relacji	międzyludzkich.	Te	elementy	składają	się	
na	 wychowawczy	 charakter	 igrzysk:	 kształtowanie	
młodych	ludzi	w	duchu	istotnych	norm	społecznych	
i	 w	 poszanowaniu	 dla	 odmienności	 w	 świecie	 bez	
granic.	

XXIX	Światowe	Igrzyska	Młodzieży	Salezjańskiej	
to	 także	 wyjątkowa	 możliwość	 promocji	 Krakowa	
i	Polski.	Po	Światowych	Dniach	Młodzieży	jest	to	ko-
lejne	spotkanie	młodych	ludzi	z	całego	świata,	którzy	
będą	mogli	poznać	naszą	tradycję	i	kulturę.	W	progra-
mie	Igrzysk	przewidziano	możliwość	zwiedzania	mia-
sta	z	przewodnikiem	w	języku	narodowym	uczestni-
ków.	Młodzież	będzie	mogła	zwiedzić	także	muzeum	
auschwitz-Birkenau	czy	kopalnię	soli	w	Wieliczce.	

Gorące	 zaproszenie	do	udziału	w	Igrzyskach	 jest	
także	 adresowane	 do	 krakowian,	mieszkańców	Ma-
łopolski	oraz	turystów.	Będą	oni	mogli	wziąć	udział	
w	 tym	 salezjańskim	 święcie	 jako	 kibice	 oraz	 jako	
uczestnicy	 imprez	 towarzyszących,	m.	 in.	 uroczysto-
ści	 otwarcia	 Igrzysk	 w	 auli	 auditorium	Maximum,	
koncertów,	 czy	 spektakularnego	 finału	 przy	 ulicy	
Tynieckiej	 39,	 gdzie	 znajduje	 się	 m.	 in.	 Park	 edu-
kacji	 Globalnej	 –	Wioski	 Świata,	 prowadzony	 przez	
Salezjański	 Wolontariat	 Misyjny	 „Młodzi	 Światu”.	
Program	 artystyczny	wydarzenia	 będzie	wyjątkowo	
bogaty,	również	ze	względu	na	fakt,	że	XXIX	Igrzyska	
po	raz	pierwszy	w	swojej	historii	odbędą	się	wspólnie	
z	Savionaliami	–		dorocznym	świętem	młodzieży	sale-
zjańskiej,	organizowanym	przez	Inspektorię	Krakow-
ską	salezjanów.

Głównym	 organizatorem	 XXIX	 Światowych	
Igrzysk	Młodzieży	Salezjańskiej	 jest	Stowarzyszenie	
Lokalne	Salezjańskiej	Organizacji	Sportowej	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej.

n
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– PROJEKT NA CAŁE ŻYCIE

SPOTKANIA W REJONACH ARCHIDIECEZJI:

WOLNA I ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA 
Z BOGIEM STWÓRCĄ – Kościół św. Jana Kantego,
os. Widok w Krakowie (21 stycznia)

MIŁOŚĆ NA WSKROŚ LUDZKA – Kościół św. Klemensa
w Wieliczce (4 lutego)

CHODZI O MIŁOŚĆ PEŁNĄ – Kościół Przemienienia Pańskiego 
w Libiążu (11 marca)

 MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JEST WIERNA I WYŁĄCZNA
– Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach (15 kwietnia)

 JEST TO WRESZCIE MIŁOŚĆ PŁODNA – Kościół Przemienie-
nia Pańskiego w Makowie Podhalańskim  (27 maja) 

  ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO – Kościół Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach (3 czerwca)

 BYĆ WIERNYM PLANOWI BOŻEMU – Kościół Św. Krzyża
w Zakopanem  (9 września)

POMOC ŁASKI BOŻEJ, KTÓRA WSPIERA I UMACNIA DO-
BRĄ WOLE LUDZI – Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Podhala w Ludźmierzu  (7 października)

I. 

II.

III. 

IV.

V.

VI.

VII.

 

VIII.

WYDARZENIA CENTRALNE:

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW, Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Krakowie (każdy I piątek miesiąca)

 DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO,  
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
(każda II sobota miesiąca)

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA,  Bazylika Mariacka 
w Krakowie (9 kwietnia)

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZIN DZIECKA 
UTRACONEGO DO SANKTUARIUM BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH (9 czerwca)

PIKNIK RODZINNY PRZED OKNEM PAPIESKIM 
W 50 ROCZNICĘ OGŁOSZENIA HUMANAE VITAE (25 lipca)

 XXVI ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA RODZIN 
DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ (16 września)

 MIĘDZYNARODOWY KONGRES HUMANAE VITAE 
„Płodność listu, który dotarł z przyszłości – 50 lat Humanae vitae ”
– Aula Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach (16–18 listopada 2018)
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III. 

IV.
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VI. 

VII. 

W SPOTKANIACH UDZIAŁ WEZMĄ:

abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz, ks. prof. Robert 
Skrzypczak (Warszawa), ks. prof. Janusz Mastalski (Kraków), 
Christopher West (USA), ks. prof. Andrzej Muszala (Kraków), 
Jacek i Jadwiga Pulikowscy (Poznań), o. prof. Jarosław Kupczak 
OP (Kraków)

e-mail: wdr@diecezja.pl     www: wdr.diecezjakrakow.pl 
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