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1.  „Naród  kroczący  w  ciemno-
ściach ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1).
To  proroctwo  Izajasza  nigdy  nie 

przestaje nas wzruszać, zwłaszcza kie-
dy słyszymy je w liturgii Nocy Bożego 
Narodzenia.  Nie  jest  to  jedynie  fakt 
emocjonalny,  sentymentalny.  Wzrusza 
nas, ponieważ mówi o głębokiej rzeczy-
wistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy 
ludem kroczącym, a wokół nas, a także 
w nas samych – są ciemności i światło. 
A tej nocy, gdy duch ciemności ogarnia 
świat,  odnawia  się  zdarzenie,  które 
zawsze  nas  zadziwia  i  zaskakuje:  lud 
będący  w  drodze  zobaczył  światłość 
wielką.  Światło,  które  sprawia,  że  za-
stanawiamy się nad tą tajemnicą: tajem-
nicą podążania i widzenia.
Wędrowanie.  Słowo  to  nasuwa 

nam  na  myśl  bieg  dziejów,  tę  długą 
drogę, jaką jest historia zbawienia, po-
czynając  od  Abrahama,  naszego  ojca 
w wierze, którego pewnego dnia Pan 
wezwał, by wyruszył, wyszedł ze swe-
go  kraju,  by  udać  się  do  ziemi,  jaką 
On mu wskaże. Od tego czasu nasza 
tożsamość  ludzi  wierzących  jest  toż-
samością  pielgrzymów  wędrujących 
do ziemi obiecanej. Historii tej zawsze 
towarzyszy Pan! Jest On zawsze wier-
ny swojemu przymierzu i swoim obiet-
nicom. „Bóg jest światłością, a nie ma 
w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Na-
tomiast ze strony ludu przeplatają się 
nawzajem wydarzenia światła  i  ciem-
ności,  wierności  i  zdrady,  posłuszeń-
stwa i buntu; wydarzenia pielgrzymu-
jącego ludu i ludu błądzącego.
Także  w  naszej  osobistej  histo-

rii  przeplatają  się  nawzajem  wyda-
rzenia  świetlane  i mroczne,  światła 
i  cienie.  Jeśli  kochamy  Boga  i  bliź-
niego,  to  chodzimy  w  światłości, 
ale jeśli nasze serce się zamyka, jeśli 
zwyciężają w nas pycha, fałsz, poszu-
kiwanie własnego interesu, to wtedy 
ciemności zstępują w nasze wnętrze 
i wokół nas. „Kto swojego brata nie-
nawidzi,  żyje  w  ciemności  i  działa 
w ciemności,  i nie wie, dokąd dąży, 
ponieważ ciemności dotknęły ślepo-

tą  jego oczy”  (1  J  2,11)  –  pisze  św. 
Jan Apostoł.

2.  Tej nocy, jak promień jasnego 
światła rozbrzmiewa wieść Apostoła: 
„Ukazała  się  łaska  Boga,  która  nie-
sie  zbawienie  wszystkim  ludziom” 
(Tt 2,11).
Łaską, która ukazała się światu jest 

Jezus,  narodzony  z  Maryi  Dziewicy, 
prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. 
Wszedł  On  w  naszą  historię,  dzielił 
naszą  drogę.  Przyszedł,  aby  nas  wy-
zwolić z ciemności i dać nam światło. 
W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, 
czułość Ojca: Jezus jest Miłością, któ-
ra  stała  się  ciałem.  Jest nie  tylko na-
uczycielem mądrości,  nie  jest  jakimś 
ideałem, do którego dążymy i wiemy, 
że  jesteśmy  od  Niego  nieubłaganie 
dalecy, ale jest sensem życia i historii, 
który rozbił swój namiot pośród nas.

3.  Pasterze jako pierwsi zobaczyli 
ten „namiot”, byli pierwszymi, którzy 
otrzymali wieść o narodzinach  Jezu-
sa.  Byli  pierwszymi,  ponieważ  nale-
żeli  do  ostatnich,  znajdujących  się 
na marginesie. A byli pierwszymi, po-
nieważ czuwali w nocy, strzegąc swe-
go stada. Wraz z nimi stajemy przed 
Dzieciątkiem,  zatrzymujemy  się 
w milczeniu. Wraz z nimi dziękujemy 
Panu za to, że dał nam Jezusa i wraz 
z nimi wznosimy z głębi serca uwiel-
bienie Jego wierności: błogosławimy 
Ciebie, Panie, Boże Najwyższy, który 
uniżyłeś  się dla nas.  Jesteś niezmie-
rzony, a stałeś się maluczkim; jesteś 
bogaty,  a  stałeś  się  ubogim;  jesteś 
wszechmocny, a stałeś się słabym.
Tej nocy dzielimy radość Ewange-

lii: Bóg nas kocha, kocha nas tak bar-
dzo, że dał swego Syna, jako naszego 
brata,  jako światło w naszych ciem-
nościach.  Pan  nam  powtarza:  „Nie 
bójcie się!” (Łk 2,10). I ja także wam 
mówię: Nie lękajcie się! Nasz Ojciec 
jest  cierpliwy,  kocha  nas,  daje  nam 
Jezusa, aby prowadzić nas na drodze 
do  ziemi  obiecanej.  On  jest  świa-
tłem, które rozświetla mroki. On jest 
naszym pokojem. Amen.
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Okres Bożego Narodzenia, którego celebrację rozpo-
częliśmy Wigilijną  Eucharystią  jest  w  Kościele  czasem 
wielkiej radości, którą dodatkowo odkrywamy we wspól-
nocie naszych rodzin i parafii. Ta radość staje się o tyle 
głębsza  i  bardziej  prawdziwa  o  ile  zakotwiczona  jest 
w przesłaniu wiary, że Bóg jest wielki Miłością. Po ludz-
ku można by rzec, że Bóg „nie wytrzymał” z ukryciem 
tej miłości i ukazał ją nam w tak przedziwny i zarazem 
dla ludzi niewiarygodny sposób. Oto Syn Boży staje się 
człowiekiem,  przychodzi  na  świat w  niezwykle  skrom-
ny sposób. Staje  się przystępny  i  tak bliski,  że do zre-
alizowania swej misji miłości potrzebuje pomocy ludzi. 
I to jest warunek: bez pomocy, bez współpracy człowie-
ka nie może się dokonać to, co dla nas najważniejsze.
W  pierwszą  niedzielę  adwentu,  tj.  29  listopada  br., 

w  naszej  Ojczyźnie,  rozpoczęliśmy  nowy  rok  duszpa-
sterski pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie. Przeżywając 
po raz kolejny w naszym życiu Święta Bożego Narodzenia 
pamiętajmy, że Bóg właśnie po to stał się człowiekiem, 
abyśmy nie zapomnieli  jak nadal być  człowiekiem. Bóg 
po to stał się jednym z nas, abyśmy nauczyli się kochać, 
przebaczać i wzajemnie sobie pomagać. Bóg po to stał się 
człowiekiem,  abyśmy  odnaleźli  w  Nim  Drogę,  Prawdę 
i  Życie.  Bóg po  to  stał  się  człowiekiem,  abyśmy umieli 

uczynić  drobne  sprawy  naszej  codzienności  ważnymi 
i niepowtarzalnymi. Bóg po to stał się człowiekiem, aby-
śmy nasze człowieczeństwo odnowili w Jego Synu.
W  tajemnicy  Bożego  Narodzenia  Słowo,  które  sta-

ło  się  ciałem,  stało  się  też widzialnym odbiciem Miło-
sierdzia  Ojca.  Papież  Franciszek  w  bulli  „Misericordiae 
vultus” ogłaszającej Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Mi-
łosierdzia, (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 
roku),  napisał:  „Potrzebujemy nieustannie kontemplować 
tę tajemnicę miłosierdzia. Miłosierdzie jest dla nas źródłem 
radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawie-
nia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą 
Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym 
Bóg wychodzi nam na  spotkanie. Miłosierdzie jest podsta-
wowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, 
gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego 
spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy 
Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia 
kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”.
Wam  wszystkim,  Drodzy  Wierni,  w  imieniu  naszej 

karmelitańskiej wspólnoty,  życzę  radosnego  świętowa-
nia i sił płynących z prawdziwej obecności Boga – Boga, 
który jest Miłością i bogaty w miłosierdzie.

o. Marcin Siemek O. Carm.

Drodzy Parafianie 
i wszyscy modlący się w naszym Sanktuarium!
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3 stycznia 2016
J 1,1-18 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo.  Ono było na  początku u  Boga.  Wszystko 
przez Nie  się stało, a bez Niego nic  się nie stało,  co  się 
stało. W  Nim było życie,  a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnę-
ła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było 
na  imię.  Przyszedł on  na  świadectwo,  aby zaświadczyć 
o  Światłości,  by wszyscy uwierzyli przez niego.  Nie był 
on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światło-
ści. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego czło-
wieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a 
świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli,  dało moc, aby  się stali dzieć-
mi Bożymi,  tym, którzy wierzą w  imię Jego,  którzy ani 
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili.  Słowo stało  się ciałem i  zamieszkało miedzy 
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzo-
ny otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Jedno-
rodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 
Oto słowo Pańskie.

Słowo jest sprawcą całego stworzenia. Słowo Boga jest 
siłą stwórczą, która dokonuje tego, do czego zostało wysła-
na. Ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga 
i  sposób zasadniczy  jesteśmy  ludźmi  słowa. Żadne poro-
zumienia,  interpersonalne działania nie dokonują się bez 
zaangażowania słowa czy to mówionego czy też pisanego. 
Słowo czerpie swą moc i autorytet od wypowiadającego. 
Człowiek  jest  dziełem  Boga,  słowo  ludzkie  czerpie 

swą skuteczność ze Słowa Bożego i jest jedynie słabym 
odblaskiem tego Słowa. Słowo żyje w każdym człowieku 
i w nas staje się naszym „światłem życia”, oświeceniem 
sumień abyśmy mogli skutecznie odróżniać dobro od zła.
A jaką wartość ma Twoje słowo?

10 stycznia 2016
Łk 3, 15-16. 21-22 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły 
w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak 
przemówił do  wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował 
do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w po-
staci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 
«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 
Oto słowo Pańskie.

Duch Święty zstąpił na Jezusa w sposób szczególny. 
W  tym  wydarzeniu  ukazuje  się  tajemnica  Boga,  która 
przybliża nas do Trójcy Świętej. Widzimy tu działanie ca-
łego Bóstwa. Bój Ojciec przemawia, Duch Święty zstępu-
je z nieba, Jezus jest odbiorca głosu Ojca i odbiorcą Du-
cha Świętego. Od tego momentu relacja między Ojcem, 
Synem i Duchem będzie opierać się na tym objawieniu. 
Jezus po przyjęciu chrztu i umocnieniu Duchem jest 

gotowy, żeby rozpocząć swoją misję, w której odda sie-
bie  za  grzechy  wszystkich  ludzi  i  pokazać  nam  drogę 
i otwarte drzwi do miłości Boga.
A czy Ty znasz drogę do Ojca?

17 stycznia 2016
J 2, 1-12 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Mat-
ka Jezusa. Zaproszono na  to wesele także Jezusa i  Jego 
uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi 
do  Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: 
«Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jesz-
cze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego po-
wiedziała do  sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przezna-
czonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Na-
pełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem 
do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staro-
ście weselnemu». Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział, bo-
wiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: 
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się na-
piją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Ga-
lilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie 
Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Oto słowo Pańskie.

Uczty weselne w tamtych czasach trwały zwykle sie-
dem dni. Gospodarze wesel zapraszali tylu gości, ilu byli 
w stanie. Szczególnie mile widziane były osoby mające 
wysoki status w społeczeństwie i znani nauczyciele. Go-
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spodarz między  innymi  był  odpowiedzialny  za  zapew-
nienie  takiej  ilości  wina,  aby  starczyło  dla  wszystkich 
na siedem dni. Brak wina w trakcie uczty weselnej mógł-
by być potraktowany, jako społeczne faux pas.
Jezus w całej tej sytuacji z jednej strony chce pomóc 

w sposób ludzki, żeby gościom nie zabrakło wina, a go-
spodarz wyszedł z twarzą z tej sytuacji. Natomiast z dru-
giej zaś strony,  Jezus dokonuje pierwszego cudu  i  tym 
samym rozpoczyna swoją publiczną działalność.
Niezwykła w całym tym zdarzeniu jest relacja Matki 

i  Syna.  Jezus  zwraca  się  do  swojej mamy określeniem 
„niewiasto”, które jest uprzejmym zwrotem, jednak nie 
jest  stosowne  w  odniesieniu  do  swojej  matki.  Mary-
ja występuje tu w roli Matki Syna Bożego  jak również 
pierwszej Czcicielki, która ufa Jezusowi bezgranicznie. 
Początek publicznej działalności Jezusa to również „start 
Jego  drogi  na  krzyż”.  Słowa Maryi  «Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie» są również przesłaniem dla nas 
wierzących, abyśmy nigdy nie przestali ufać Jezusowi.
A czy Ty robisz wszystko, cokolwiek wam powie?

24 stycznia 2016
Łk 1, 1-4; 4, 14-21 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, 
które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, 
którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami 
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko 
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, któ-
rych ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej oko-
licy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich.  Przyszedł również do  Nazaretu, gdzie  się 
wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 
do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę pro-
roka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, 
gdzie było napisane:  «Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i  posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a  niewi-
domym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę, 
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 
w Nim utkwione. Począł, więc mówić do nich: «Dziś speł-
niły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
Oto słowo Pańskie.

Za czasów  Jezusa Galilea znajdowała  się pod panowa-
niem Rzymu. Nazwa Galilea pochodzi od hebrajskiego „galil” 
tzn. „okrąg”, pełna nazwa „galil gojim” tzn. „Galilea pogan”, 
ponieważ mieszkało tam wielu cudzoziemców. Nazaret był 
bogatym osiedlem Galilei. Jezus powrócił do swej rodzinnej 
miejscowości żeby nauczać w synagodze. Wcześniej nauczał 
już w innych miejscach gdzie szybko pozostawał zapamię-
tany. Ludzie wiedzieli, że Jezus jest człowiekiem pobożnym 
i wykształconym w  języku hebrajskim, na podstawie  jego 
wcześniejszych czytań w rodzinnym mieście.
Po przeczytaniu fragmentu z Księgi Izajasza w synago-

dze, wszystkie oczy są skierowane na Jezusa. Obecni w świą-

tyni oczekują na komentarz, na  jakieś działanie ze strony 
Jezusa. Na modlitwie są obecni Jego rodzice, bliscy, znajomi, 
bo przecież to jego rodzinne miasto. Jezus swoimi słowami 
pokazuje, że jest świadomy swojej boskości i misji.
Ile razy my w swoich domach, środowiskach, w któ-

rych przebywamy, stajemy w sytuacji, kiedy inni oczeku-
ją naszej opinii, komentarza czy po prostu jakiejkolwiek 
reakcji?
A  czy  Ty  potrafisz  dawać  świadectwo w  swoim  co-

dziennym życiu?

31 stycznia 2016
Łk 4, 21-30 
W  Nazarecie w  synagodze, po  czytaniu z  proroctwa 
Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły  się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu 
i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 
Jego. I  mówili: «Czyż nie jest to  syn Józefa?».  Wtedy 
rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 
„Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej 
ojczyźnie tego, co wydarzyło  się, jak słyszeliśmy, w Ka-
farnaum».  I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden 
prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Napraw-
dę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy 
lata i sześć miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym 
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko 
do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowa-
tych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te 
słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwa-
li się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 
na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby 
Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Oto słowo Pańskie.

Jezus komentuje w synagodze proroctwa Izajasza doty-
czące wyobrażenia „Dnia Pańskiego” z Iz 61, 1-2. Wypowia-
dając w synagodze słowa «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli» pokazuje zgromadzonym, że  jest świa-
domy swojej Boskości. Zdaje sobie sprawę, że jest „nosicie-
lem” jak również przekazicielem Królestwa Bożego w swo-
jej osobie.  Jednak zgromadzeni w świątyni nie rozumieją 
Jezusa, ponieważ Izrael nadal był pod panowaniem obcego 
narodu – Rzymu. Nie potrafią zrozumieć jak syn cieśli, Jó-
zefa z Nazaretu może podawać się za Mesjasza. Żydzi wy-
obrażali sobie oczekiwanego Mesjasza, jako politycznego 
władcy, który przyjdzie i z wielką mocą da Izraelowi wol-
ność. Oczywiście wszystko inaczej mogłoby być odebrane 
gdyby Jezus „pokazał jakiś cud” tak jak w Kafarnaum.
Dziś również często nie słyszymy tego, co Bóg do nas 

mówi, nie zauważamy Go w naszej codzienność, w na-
szym życiu. A kiedy nagle zaczyna nam zależeć na kon-
takcie z Nim, od  razu oczekujemy cuda w odpowiedź, 
że Bóg nas słyszy…
A  czy  Ty  jesteś  świadomy  ciągłej  obecności  Boga 

w swoim życiu?
Kamil Rączkowski
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W swojej wypowiedzi podkreślił,  że potrzeba du-
żej  liczby  wolontariuszy  w  Madrycie.  Bez  większej 
refleksji usiadłem przed komputerem i za pośrednic-
twem strony internetowej ŚDM wypełniłem formularz 
dotyczący  wolontariatu.  Dopiero  kiedy  dokonałem 
wszystkich  formalności  i  ostatecznie podjąłem decy-
zję zaangażowania się w to wydarzenie, zacząłem się 
zastanawiać,  czym  są  Światowe  Dni  Młodzieży.  Jaka 
jest  ich  idea,  kto  jest  inicjatorem  tych  spotkań  i  czy 
jako wolontariusz, poradzę sobie z powierzonymi za-
daniami.  Jedno było  pewne  –  to  co  robię  jest  dobre 
i musi przynieść jakieś owoce. Oprócz zwykłych przy-
gotowań  do  roli  wolontariusza,  starałem  się  nie  za-
pomnieć o przygotowaniu duchowym. Z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że był to dla mnie najbardziej 
intensywny czas, kiedy odpowiedziałem sobie na pod-
stawowe pytania dotyczące sensu życia i mojej wiary. 
Jako  wolontariusz  dostałem  wiele  ciekawych  zadań 
do wykonania.
Jedno z nich, które najbardziej utkwiło mi w pamię-

ci,  to  praca  na  lotnisku w Madrycie.  Praca  ta  polegała 
na odbiorze pielgrzymów i innych wolontariuszy z lotni-
ska oraz pomoc w dotarciu do miejsca zakwaterowania. 
Jedną z wielu grup, które spotkałem na lotnisku byli Fi-
lipińczycy. Przydarzyła się im przykra sytuacja. Podczas 
dwudniowej podróży samolotem do Madrytu, zaginął ich 
bagaż. Dokonałem wszelkich starań, aby ich niezbędne 
rzeczy się odnalazły. Wtedy między nami nawiązała się 
ciekawa rozmowa.
Na początku przedstawiłem  się,  że  jestem z Polski. 

Ich reakcja była niesamowita. Zaczęli opowiadać o Janie 
Pawle II i o Bożym Miłosierdziu. Pytali się mnie o świętą 

siostrę  Faustynę. Wtedy wiedziałem  tylko  tyle,  że była 
zakonnicą i pisała jakiś pamiętnik. Nawet nie byłem pe-
wien czy była Polką. Studiowałem już ponad rok w Kra-
kowie  i  nie  miałem  pojęcia,  że  mieszkam  w  mieście 
uznawanym  przez  inne  narody  za  miasto  Bożego  Mi-
łosierdzia. Podarowali mi  jej dzienniczek po angielsku, 
a  ja w wolnych chwilach zaczytywałem się w  jego sło-
wach. To niewyobrażalne, że o świętej siostrze Fausty-
nie dowiedziałem się od ludzi, którzy zamieszkują drugą 
półkulę. Dzięki nim dziś umiem docenić to, jak ważnym 
miejscem jest Kraków i że codziennie chodzę takimi dro-
gami jak kiedyś Karol Wojtyła i siostra Faustyna. Podczas 
rozmowy  z  zaprzyjaźnionymi  Filipińczykami,  pomyśla-
łem sobie, że byłoby niesamowicie, gdyby Światowe Dni 
Młodzieży odbyły się w Polsce. I dziś już wiem, że to nie 
przypadek,  że  kolejne  globalne  spotkanie młodych  ka-
tolików odbędzie się właśnie u nas w Krakowie pod ha-
słem:  „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7).

Krzysztof Stafin

Kraków 
Miasto Miłosierdzia

Światowe Dni 
Młodzieży

O Światowych Dniach Młodzieży dowiedziałem się dosyć późno, bo dopiero na studiach. 
Kiedy zdecydowałem się na to, żeby zostać wolontariuszem ŚDM, tak naprawdę nic o nich 
nie wiedziałem. Pewnego słonecznego, lipcowego dnia włączyłem telewizor i trafiłem na re-
lację ze Światowych Dni Młodzieży z Sydney. Wypowiadał się ks. Grzegorz Suchodolski.
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Przyjście na świat  
w rodzinie

Przyjście  Boga  na  świat  dokona-
ło  się  właśnie  w  rodzinnym  domu. 
Stwórca świata mógł sprawić, że Jego 
objawienie  się  będzie  spektakular-
ne  i  głośne.  Miał  moc,  by  zstąpić 
w chwale aniołów, otoczony poświa-
tą i przy dźwięku trąb. Bóg zapragnął 
jednak  dać  ludziom  swojego  Syna, 
który  jako  niemowlę  narodził  się 
z  kobiety,  w  ubóstwie  i  w  cichości, 
pośród zwierząt.
Stwórca  wybrał  ubogą  i  skrom-

ną  Marię,  dziewczynę  z  Nazaretu, 
aby  została  Jego  matką.  Nie  szukał 
bogatej  i  pięknej,  ale  takiej,  która 
była w stanie uwierzyć i zaufać Panu, 
i  powiedzieć:  „Niech  mi  się  stanie 
według Twego słowa”. Bóg zechciał, 
by  rodzinie,  w  której  miał  przyjść 
na  świat,  nie  zabrakło  także  ojca 
–  odważnego,  opiekuńczego  i  pra-
cowitego.

Przyjęcie Boga
Przyjęcie Boga  to dar, ale  i  trud-

ne  zadanie.  Stanie  się  Matką  Bo-
żego  Syna,  która  poczęła  z  Ducha 
Świętego,  niosło  ze  sobą  ogromne 
wyzwanie. Mieszkańcy Nazaretu nie 
rozumieli przecież zamysłu Stwórcy, 
nie znali go i tylko po ludzku umieli 
sobie wytłumaczyć stan Marii.
Józef,  jak  czytamy  w  Ewangelii, 

nosił  się nawet z zamiarem oddale-
nia swej oblubienicy, aby nie narażać 
ją  na  obmowę  i wytykanie  palcami. 
Bóg miał jednak inny plan i w tym, co 
powierzył dwojgu młodym ludziom, 
wspierał  ich  do  samego  końca.  Ta 
prawda jest niezwykle budująca i po-
winna stanowić źródło siły oraz na-
dziei  dla wszystkich współczesnych 
rodzin.

Bóg pomocą dla rodziny
Jeżeli zatem ludzie realizują Boży 

plan, mogą być pewni, że otrzymają 
wsparcie,  pocieszenie  i  otuchę.  Tak 
więc gdy dwoje ludzi postanawia za-
łożyć rodzinę  i gdy chcą uczynić to, 
zapraszając  do  swego  życia  Boga, 
to powinni żyć i działać w przekona-
niu, że On sam wspiera dobre zamysły 
ich serc. Boże błogosławieństwo bę-
dzie spoczywało na domu, w którym 
ludzie  pozwolą  zamieszkać  Stwórcy 
– mimo nieprzychylności niektórych 
osób czy instytucji, mimo przeciwno-
ści  losu,  kłopotów materialnych  czy 
zdrowotnych, nawet wobec pojawia-
jącego  się  kryzysu  w  małżeństwie, 
trudności w relacjach między pokole-
niami, wreszcie – w obliczu  trudnej 
i nieraz bolesnej starości.
Dziś  często  młodzi  ludzie,  któ-

rzy  chcą być  razem, wahają  się,  czy 
małżeństwo  jest  właściwą  decyzją. 
Być może obawiają się odpowiedzial-
ności,  zobowiązania  do  wierności, 
może nie pokazano tym młodym wła-
ściwych wzorców. Im także Bóg obie-
cuje, że  jeśli zaproszą Go do swoje-
go życia,  to będzie  ich darzył swoją 
łaską.  Codzienność  bywa  niezwykle 
trudna, na drodze młodszych  i  star-
szych pojawia  się wiele problemów. 
Dobrze jednak żyć ze świadomością, 
że w żadnej  z  tych  sytuacji Bóg nie 
opuści tych, którzy Mu zaufali i któ-
rzy  poprzez  sakramenty  zaprasza-
ją Go do swojego życia – do całego 
swojego życia, bez wyjątku.

Czy Bóg mieszka  
w twoim domu?

Przyjęcie prawdy o przyjściu Boga 
na świat w ludzkim ciele i w ubogiej ro-
dzinie powinna skłonić nas w to Boże 
Narodzenie do  refleksji.  Jeżeli  żyjesz 

w rodzinie –  jako mąż, żona, matka, 
ojciec czy dziecko – to czy w twoim 
domu mieszka  Zbawiciel?  Czy może 
znaleźć  mieszkanie  w  waszych  ser-
cach?  Czy  zapraszacie  go  do  siebie 
w modlitwie, przyjmując sakramenty? 
Czy Boże Narodzenie  jest w waszym 
domu  uroczystością  przeżywaną 
na chwałę Nowonarodzonego i z Nim, 
czy może jest to święto jedzenia, pre-
zentów i oglądania telewizji?...

Dom chleba
Tak,  jak  dwa  tysiące  lat  temu, 

Bóg także dziś szuka domu, rodziny, 
gdzie  mógłby  się  nie  tylko  raz  na-
rodzić,  ale  gdzie mógłby  rodzić  się 
każdego dnia, w każdym z domowni-
ków. Bez względu na to, ile masz lat, 
czy żyjesz w rodzinie, czy jesteś sam, 
czy wybrałeś życie kapłańskie lub za-
konne, możesz stać się dla Boga ro-
dziną  i  możesz  stworzyć  dla  Niego 
dom.  Betlejem  znaczy  dom chleba, 
czyli  miejsce,  gdzie  przechowywa-
ny  jest  pokarm  i  to  nadzwyczajny 
pokarm. Każdy  z nas może  stać  się 
takim domem, miejscem schronienia 
dla Żywego Chleba – dla Boga.
Niech  więc  to  Boże  Narodzenie 

przypomni  każdemu  z  nas  prawdę, 
że możemy być Bożym domem, żłób-
kiem,  żywym  tabernakulum,  miej-
scem  obecności  Stwórcy  w  ludzkim 
ciele. I nie pozostawiajmy Boga tylko 
dla siebie, dzielmy się Nim w naszych 
rodzinach  i  pamiętajmy  o  słowach 
Matki  Teresy  z  Kalkuty:  „Zawsze, 
ilekroć  uśmiechasz  się  do  swojego 
brata i wyciągasz do niego ręce (…), 
zawsze,  kiedy milkniesz,  aby  wysłu-
chać (…), zawsze, ilekroć pozwolisz, 
by Bóg pokochał innych przez ciebie, 
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

(aw)

Bóg szuka miejsca w rodzinie
Boże Narodzenie jest wielkim świętem rodziny. Tę prawdę Kościół postanowił 
szczególnie  podkreślić,  nadając  pierwszej  niedzieli  przypadającej  po  tej  uro-
czystości miano Niedzieli Świętej Rodziny. Bóg przyszedł na świat w rodzinie 
i wspiera tych, którzy do swoich rodzin zapraszają Go także dziś.
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To nie jest zwykły rękopis!
Nic w tym dziele nie jest zwyczaj-

ne.  Po  pierwsze  wielkość.  Kodeks 
jest  ogromny  –  mierzy  59×74  cm, 
co po otwarciu ukazuje księgę o sze-
rokości ponad 120 cm. Nie mieści się 
ona na biurku! Waga – ponad 30 kg.

Sposób wykonania  –  w  1644 
roku były trudności ze znalezieniem 
odpowiednio  wielkich  kart  perga-
minowych,  dlatego  karty  nie  są, 
jak  to  zazwyczaj  bywało,  złożone 
ze  składek  (4–8  kart  razem  złożo-
nych na pół), ale pojedynczych 259 
kart było doszywanych do zwięzów 
łączących je razem. Również i to nie 
wystarczało,  dlatego  często  brzegi 
kart  są  doklejone  (dosztukowane) 
dla zachowania tej samej wysokości. 
Kodeks posiada drewniane okładki, 
obleczone jasną skórą ze zdobiony-
mi  tłoczeniami.  Dodatkową  ochro-
ną  są  mosiężne  okucia,  narożniki 
w kształcie orłów, klamry  i  środko-
we  guzy  w  kształcie  postaci  Matki 
Bożej  z  Dzieciątkiem.  Najcenniej-
szym jednak  i najbardziej charakte-
rystycznym wyróżnikiem tego ręko-
pisu  jest  jego  iluminacja.  Zawarte 
w nim ponad sto miniatur przewyż-
sza ilością wszystkie karmelitańskie 
rękopisy  na  świecie.  Dodatkowo 
każda  z  kart  posiada  ramę złożoną 
z wielobarwnych kwiatów i wici ro-
ślinnych.

Co to jest graduał?
Graduał  to  jedna  z  ksiąg  li-

turgicznych,  która  używana  jest 
w czasie  liturgii mszalnej. Zawiera 
wszystkie  śpiewy  mszalne  –  czę-
ści  stałe  jak:  Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei oraz 
zmienne  śpiewy  zależnie  od  uro-
czystości:  introit, graduał, offerto-
rium, alleluja, sekwencja, commu-
nio.  Nazwa  pochodzi  od  miejsca, 
na  którym  początkowo  stał  soli-
sta  śpiewający  z  księgi.  Było  ono 
na  podwyższeniu  (gradus  –  sto-
pień). Z czasem umieszczano w tej 
księdze  pieśni  wykonywane  przez 
chór i nazwano Liber gradualis.
W  krakowskim  rękopisie  nad  ła-

cińskim  tekstem  umieszczony  jest 
na  czerwonej  czterolinii  zapis  mu-
zyczny  zwany  –  od  kształtu  –  nota 

Graduał karmelitański
Ostatnie wielkie dzieło  
miniatorstwa polskiego

Ostatnim wydaniom NA PIASKU towarzyszyły na okładkach 
miniatury z karmelitańskiego graduału. Nie było to przypadko-
we, bowiem ten najcenniejszy zabytek krakowskiego klasztoru 
poddawany był zabiegom konserwacyjnym i w grudniu wrócił 
do klasztoru. Wykonano również jego cyfrową kopię, która do-
stępna jest w  Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Działania te 
były możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszów Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Św. Anna Samotrzeć ze św. Józefem i Joachimem.  
Malarskie przedstawienie w Graduale karmelitańskim
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quadrata.  Natomiast  u  góry  każdej 
karty  w  specjalnym  obramowa-
niu  napisany  jest  okres  liturgiczny 
przeznaczony  dla  danego  tekstu, 
np.  pierwsza  niedziela  adwentu, 
trzecia  niedziela  Wielkiego  Postu, 
Dies Cinerum (Środa Popielcowa), nie-
dziela in Albis, itd.
Graduał  z  1644  roku  ukazuje 

specjalną  liturgię,  jaką  posługiwa-
li się karmelici – ryt Bożego Grobu 
z  Jerozolimy.  Była  to  liturgia  cha-
rakterystyczna  dla  templariuszy, 
szpitalników  i  karmelitów.  Ryt  Bo-
żego  Grobu  był  francuską  trady-
cją  przyniesioną  do  Ziemi  Świętej 
przez  krzyżowców  w  pierwszej 
połowie  XII  wieku.  Zamieszczał 
on między  innymi  takie  święta  jak 
wejście  i  wyjście  Noego  do  Arki, 
święta  powiązane  były  z  Ziemią 
Świętą  i  biblijnymi  postaciami,  jak 
patriarchowie  Abraham,  Izaak,  Ja-
kub.  Głównym  akcentem  był  sam 
Boży Grób w Jerozolimie.
Po  soborze  trydenckim  refor-

mującym  między  innymi  liturgię 
Kościoła,  uległ  on  zmianom,  po-
zostając  jednak  odrębnym  rytem 
w  Kościele  używanym  w  liturgii 
karmelitańskiej  do  lat  60.  XX wie-
ku.  Przyjęcie  przez  karmelitów  li-
turgii  Grobu  Pańskiego w  Jerozoli-
mie odnosi się nie tylko do tekstu, 
ale również do muzyki. Ścisłe prze-
strzeganie przepisów nakazujących 
trzymanie  się  tradycji  sprawiło, 
że niezmienione od wieków zapisy 
niosą w sobie dźwięki z początków 
istnienia Zakonu.
Powstanie graduału w 1644 roku 

związane  było  z  potrzebami  mu-
zycznymi. Wiek XVII można nazwać 
złotym okresem klasztoru krakow-
skiego.  Muzyka  zajmowała  w  nim 
ważne miejsce  i  rozwijało  się  nie-
zwykle  bujnie.  Kościół  karmelitów 
był  jednym  z  ważniejszych  ośrod-
ków  muzykowania  w  Krakowie. 
Wykonywano  tu  wiele  kompozycji 
ówczesnych  czołowych  kompo-
zytorów  polskich,  a  z  zagranicy 
sprowadzano  utwory  drukowane. 
Badacze doliczyli  się 540 utworów 
instrumentalno-wokalnych  nale-
żących  do  kapeli  karmelitańskiej 
w 1665 roku.

O. Stanisław – egzorcysta 
uzdolniony plastycznie

Autorem  kodeksu  jest  o.  Sta-
nisław.  Pochodził  z  kujawskiego 
Stolca. Nie  zachował  się  jego wpis 
w  poczet  nowicjuszy  karmelitań-
skich – musiało  to być około 1630 
roku, wiemy  natomiast,  że w  roku 
1636  złożył  śluby wieczyste.  Przez 
większość  życia  zakonnego  o.  Sta-
nisław  związany  był  z  podkrakow-
skim  klasztorem.  Tytułowano  go 
egzorcystą  i  kantorem. Na kapitule 
w  1647  roku  ojciec  Stanisław  zo-
stał wyznaczony na przeora w Lipiu 
na Mazowszu, gdzie przeżył potop 
szwedzki,  ale  niestety  przed  1659 
rokiem  zmarł  w  czasie  epidemii 
dżumy.  Na  jego  temat  zachowa-
ła  się  jedna  anegdota  przytaczana 
w  1677  roku  przez  o. Władysława 
Plemieńskiego.  Sędziwy  zakonnik 
wspominał: Ojciec Stanisław ze  Stol-
ca, mąż prawdziwie pobożny, pełen 
prostoty i  bogobojny, znakomity eg-
zorcysta, który – gdy był przełożonym 
konwentu lipieńskiego i wiele ucierpiał 
od Szwedów, podówczas pustoszących 
Królestwo Polskie –  pragnąc ich swą 
nieumiarkowaną odwagą osłabić i usu-
nąć niezawodnie z konwentu najgorsze 
zło, którego się dopuścili, rozkazał de-
monom, aby ich dręczyły, a one czyniły 
to  tak długo, aż owi Szwedzi zabie-
gali u rzeczonego ojca, by  ich uwolnił 
od tych utrapień.
Również  ten  zakonnik wspomi-

na  pracę  o.  Stanisław,  jako  skryp-
tora:  Własną ręką, sztuką, pracą 
i  pomysłowością napisał dwie wielkie 
księgi, ozdobione różnymi pięknymi 
malowidłami, które służą do  śpie-
wu chóralnego mszy w  prezbiterium 
przez przeciąg całego roku –  jedną 
na  święta, a  drugą na  co dzień, zaś 
wspólna ich wartość wynosi trzy ty-
siące florenów polskich. W  tamtych 
czasach  był  to  koszt  125  wołów. 
Nie wiadomo jak długo powstawał 
graduał,  skryptor  zapisał  jedynie, 
że  pracował  nad  dziełem  dzień 
i  noc.  Należy  przyjąć,  że  księga 
powstała  wyjątkowo  pospiesznie 
w  ciągu  jednego  roku  (1644),  co 
również  jest  przyczyną  kilku  nie-
dociągnięć warsztatowych.

Miniatury
Jak  wyżej  wspomniano,  ten  naj-

większy polski  iluminowany  kodeks 
z epoki baroku posiada przeogrom-
ną  liczbę  około  stu  miniatur  bę-
dącymi  malarskimi  nawiązaniami 
do  treści  rękopisu. Mają  one  różne 
wymiary  od  niemal  kwadratowych 
o boku około 20 cm, przez  średnie 
prostokątne o wysokości  10-15  cm, 
po  niewielkie  –  kilkucentymetrowe 
miniatury wplecione pomiędzy tekst 
liturgii. Wyróżnia się w nich kilka cy-
kli, z czego najbardziej  rozbudowa-
nym jest cykl związany z Męką Pań-
ską.  Są  tam  sceny  przedstawiające 
m.in. Wjazd do Jerozolimy, Modlitwę 
w  Ogrójcu,  Pojmanie,  Naigrawanie, 
Sąd nad Chrystusem czy Ukrzyżowa-
nie. Do rzadkich w rękopiśmiennych 
kodeksach  należy  scena  samobój-
stwa Judasza, czy niekanoniczna sce-
na topienia Jezusa w potoku Cedron. 
Wśród  scen  można  znaleźć  takie 
bezpośrednio nawiązujące do obrzę-
dów  liturgicznych,  jak  pokropienie 
(Asperges me Domine),  posypywanie 
popiołem  czy  też  obrazujące  mszę 
świętą.  Oprócz  scen  religijnych,  są 
również  sceny  nawiązujące  do  wy-
darzeń politycznych – np. spotkanie 
armii  polskiej  z  armią  turecką. Wy-
stępuje  również  kilka  scen  alego-
rycznych  –  Rycerz  Chrześcijański, 
Tłocznia mistyczna, Tryumf wiary.
Kilkanaście  lat  temu  (1989)  ręko-

pis dostąpił specjalnego wyróżnienia, 
gdyż  scenami  figuralnymi  z  karme-
litańskiego  graduału  ojca  Stanisła-
wa  zilustrowany  został  tekst  liturgii 
Wielkiego  Tygodnia  obchodzonej 
w bazylice watykańskiej św. Piotra.
Ogromne  rozmiary,  bogactwo 

przedstawień  i  tematów,  kwiatowa 
iluminacja,  jak  i  niesamowita  wy-
kwintność oraz dbałość w detale są 
elementami  tworzącymi  to  niezwy-
kłe  dzieło.  Karmelici  przez  wieki, 
mimo  zawirowań  historycznych, 
przechowywali pieczołowicie ten rę-
kopis, który po obecnej konserwacji, 
dzięki digitalizacji, może zachwycać 
miłośników historii i sztuki na całym 
świecie. My mamy szczęście oglądać 
go  na  co  dzień w  klasztornym mu-
zeum karmelitów.

Szymon Sułecki
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W tej okolicy już za panowania Ka-
zimierza Wielkiego mieściły się łaźnie 
publiczne. Wkopane w ziemię beczki 
gromadziły wodę za pomocą drewnia-
nych rynien i pozwalały na jej swobod-

ne  wykorzystywanie.  Utrzymaniem 
i funkcjonowaniem znajdujących się tu 
łaźni zajmowali się zrzeszeni w cechu 
łaziennicy.  Ten  pierwotny  wodociąg, 
wraz  z  położonym  nieopodal  tzw. 

rurmusem, został niestety zniszczony 
w  trakcie  potopu  szwedzkiego.  Tra-
dycje łaziebnicze ożyły w tym miejscy 
dopiero w XIX wieku. Warto przypo-
mnieć, że propozycję budowy wodo-
ciągu w Krakowie wysunął prezydent 
Józef Dietl,  zaś  idea  ta doczekała  się 
realizacji dopiero po trzech dekadach 
– w 1901 roku. Problem zaopatrzenia 
w wodę pitną oraz konsekwencje hi-
gieniczne  tego  zagadnienia  nie  były 
rzeczą błahą, o czym zapewne dosko-
nale wiedzą mieszkańcy Krakowa pa-
miętający jeszcze deficyt wody w kra-
nach w pierwszej połowie lat 80-tych.
Tymczasem jednak nadchodzi dru-

ga połowa wieku XIX. Antoni Marfie-
wicz,  krakowski  bankowiec  i  zdolny 
przedsiębiorca realizuje ekstrawaganc-
ki  pomysł  inwestowania  w  podupa-
dłym wskutek polityki zaborców i cięż-
ko  doświadczonym wielkim  pożarem 
1850  roku  Krakowie.  Ta  szalona  idea 
owocuje kilkoma udanymi projektami, 
wśród których  znajduje  się  kompleks 
pałacyku  i  gmachu  łazienek przy ów-
czesnej ulicy Podwale (lub Na Wałach).
Teren  o  kształcie  trapezu  między 

ówczesną  ulicą  Pańską  (Garbarską), 
ogrodem pałacyku,  a  Plantami  posia-
dał tę zaletę, że zapewniał doskonałą 
ekspozycję.  Marfiewicz  zdecydował, 
że  zlokalizuje  tutaj  nowoczesne  łaź-
nie. Do wykonania projektu zatrudnił 
wykładowcę  Uniwersytetu  Technicz-
nego, Filipa Pokutyńskiego. Efekt jego 
pracy,  tak bardzo dla niego charakte-
rystyczny,  nosił  wyraźne  cechy  neo-
gotyku  inspirowanego  współczesną 

Nowe Łazienki, Hotel Krakowski
i pałacyk Antoniego Marfiewicza
Stłoczony między dwiema dużymi kamienicami pałacyk mieszczący się przy ulicy Dunajewskiego 
pod numerem 7 stanowi niezwykły przerywnik zwartej zabudowy zachodniej pierzei tej ulicy. Są-
siednie budynki – czteropiętrowa kamienica projektu Henryka Lamensdorfa z 1906 roku oraz bu-
dynek bankowy pod numerem 8 (o którym więcej za chwilę) przytłaczają swym ogromem drobny 
budyneczek. Jak łatwo się domyślać – nie zawsze tak było. Teren ten, położony był tuż za murami 
miejskimi, nad  Młynówką Królewską, która płynąc z  północy na  tyłach obecnej zabudowy ulicy 
Łobzowskiej, skręcała na południowy zachód, by toczyć swe nieśpieszne wody na tyłach zabudo-
wań ulicy Garbarskiej. Jej przebieg wciąż można jeszcze odczytać ze zdjęć satelitarnych, choć ślad 
po niej zanika wraz z każdym nowym budynkiem, którym dogęszcza się miasto.

Koryto Młynówki Królewskiej na tyłach budynków o numerach parzystych – w tle widoczny fragment hotelu Krakowskiego 
z charakterystyczną wieżyczką – reprodukcja pocztówki ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego
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architekturą wojskową. „Nowe Łazien-
ki  Miejskie”  stanęły  w  tym  miejscu 
w roku 1862 po trwających 4 lata pra-
cach. Gmach o trzech kondygnacjach, 
wzniesiony z czerwonej cegły posiadał 
od frontu pokaźną basztę zwieńczoną 
krenelażem i wieżyczkami.
W  latach  70.  Marfiewicz  zaada-

ptował górne kondygnacje na pokoje 
hotelowe. Tak powstał Hotel Krakow-
ski, którego niewątpliwą zaletą były 
właśnie znajdujące się w nim łazienki 
gdzie oferowano łaźnię parową.
Kiedy  w  1887  roku  Marfiewicz 

umiera,  budynek  oraz  interes  prze-
chodzą z rąk do rąk. Zmienia się też 
adres – w 1907  roku większa część 
ulicy Podwale otrzymuje za patrona 
Juliana Dunajewskiego. Wybitny eko-
nomista  i parlamentarzysta, a  także 
brat kardynała, biskupa krakowskie-
go  Albina  mieszkał  wszak  przy  tej 
ulicy w pałacyku pod numerem 4.
Gmach po Marfiewiczu kupuje Fe-

liks  Szlachtowski  –  ówczesny  prezy-
dent  Krakowa.  W  początkach  wieku 
dwudziestego,  wraz  z  upowszech-
nieniem dostępu do wody dzięki bu-
dowie  wodociągów,  hotel  i  łazienki 
powoli  tracą  klientelę.  Aby  ratować 
podupadające  przedsiębiorstwo, 
chwytano się różnych sposobów. Mię-
dzy innymi w latach 20. organizowano 
tu w miesiącach zimowych chrzty Ba-
daczy Pisma Świętego oraz projekcje 
ich  filmowego  credo  pt.  „Fotodrama 
stworzenia”.  Członkowie  głównego 
odłamu tego nurtu religijnego znani są 
dzisiaj pod nazwą Świadków Jehowy.
Hotel zostaje ostatecznie zamknięty 

w 1930 roku, zaś właściciel budynku, dr 
Marian Lisowiecki, przekształca pokoje 
w biura. W 1937 roku, nie remontowa-
ny od lat budynek, okazuje się być bli-
skim ruiny. Działkę nabywa Bank Rolny, 
który wyburza stary budynek i planuje 
budowę domu czynszowego funduszu 
emerytalnego  dla  swoich  urzędników 
wg  projektu Wacława  Krzyżanowskie-
go. Architekt zakłada powstanie budyn-
ku o  sześciu  równych  kondygnacjach. 
Prac, przerwanych wybuchem II wojny 
światowej,  nie  podejmuje  okupant. 
Niemcy,  choć  pierwotnie  planowali 
budynek wykończyć  i  urządzić w nim 
na  powrót  hotel,  zdecydowali,  że  nie 
będzie to opłacalna inwestycja.

Powojenne  niedobory  zepchnę-
ły  ponownie  kontynuację  budowy 
na dalszy plan. Dopiero w 1953 roku 
udaje się dokończyć inwestycję w for-
mie  8-kondygnacyjnej.  Zmieniły  się 
jednak charakter projektu i ponownie 
adres.  W  nowej  rzeczywistości  zde-
cydowano o  usunięciu Dunajewskie-
go w cień i upamiętnieniu w nazwie 
ulicy  prawomyślnego  święta  pracy 
– na planie Krakowa pojawia się ulica 
1 maja. Na parterze ulokowano bank, 
zaś  pozostałe  piętra  przeznaczono 
na  mieszkania.  Wewnątrz  znajdu-
je się m.in. obszerna klatka schodowa 
oraz dwa ciągi wind.
Po majestatycznym gmachu Hote-

lu Krakowskiego, poza dość bogatą 
dokumentacją fotograficzną, nie ma 
już  ani  śladu.  Pokutyński  jednak-
że  zrealizował  drugi  projekt  w  po-
dobnym  stylu  i  ten  budynek  ocalał 
do dziś. Jest to willa hr. Alfreda Milie-
skiego znajdująca się w podkrakow-
skich Piekarach.
Przenieśmy  się  na  sąsiednią  par-

celę.  Dzisiejszy  pałacyk  przy  ulicy 
Dunajewskiego  7  powstał  na  kanwie 
parterowego domu mieszkalnego roz-
budowanego przez Marfiewicza w la-
tach 1858-1859. W ramach rozbudowy 
dodano  jedną  kondygnację,  oficynę 
od  strony  zachodniej,  od wschodniej 
–  werandę,  a  od  południa  –  ganek. 
W środku znalazła się neogotycka klat-
ka schodowa. W kilka lat później doda-
no jeszcze jedno piętro i stajnię oraz 
usunięto  klatkę  schodową  od  strony 
ganku.  Z  zewnątrz  Marfiewicz  urzą-
dził  swoją  posiadłość  na  wzór  wło-

skiego  renesansu.  Fasadę  ozdobiono 
boniowaniem zaś niewielki taras oto-
czono  żeliwną  balustradą.  Otoczenie 
stanowił ogród połączony z liczącymi 
sobie już wtedy 40 lat plantami. Obec-
nie trudno myśleć o tym pałacyku jako 
o willi podmiejskiej…
Według  wspomnień  Marii  So-

wińskiej, opublikowanych w książce 
pt.  „Stefan Banach. Niezwykłe życie 
i genialna matematyka”, w pałacyku 
od urodzenia wychowywał się przez 
kilka  lat  genialny  matematyk.  Jego 
przybrany  ojciec,  Franciszek  Płowy, 
pełnił  bowiem  funkcję  zarządcy  są-
siedniego Hotelu Krakowskiego.
Swoją  dzisiejszą  świetność  pała-

cyk  zawdzięcza  trafnym  decyzjom 
zarządu  jednego  z  banków,  który 
w  1981  wszedł  w  jego  posiadanie. 
Zrujnowany budynek odzyskał blask 
w  drodze  trwającego  trzy  lata  re-
montu  konserwatorskiego,  które-
go  zwieńczeniem  było  wpisanie  go 
do  rejestru  zabytków.  Na  margine-
sie warto przypomnieć, że do 1992 
roku  przez  kilka  lat  mieściła  się 
w niewielkiej przybudówce przykle-
jonej do kamienicy przy ulicy Duna-
jewskiego  6  kawiarnia  Władysława 
Wintera.  Pierwotnie otwarta po  za-
kończeniu  II  wojny  światowej  przy 
ul. Szewskiej 13, oferowała w swojej 
nowej lokalizacji powiew zagranicz-
nego luksusu – lody cassate.

Ryszard Rodzynkiewicz
Stowarzyszenie Miłośników Kleparza  

i Garbar „Krakowska Florencja” 
stowarzyszenie@krakowskaflorencja.pl

Widok na front Hotelu Krakowskiego – lato 1933 – ze zbiorów  
Narodowego Archiwum Cyfrowego – archiwum IKC
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Świąteczne dni
Wielkie Święto, Bóg się rodzi,

niebo pełne jest od gwiazd.
Przed Dzieciątkiem lud się korzy –

to szczególny w roku czas.

Chwała boska promienieje,
kto żyw, do Betlejem bieży.

Cud nad cudy tu się dzieją –
mały Jezus w żłobie leży!

Odkupiciel, Odnowiciel –
Boży Syn – Pan, ponad pany.

Godny wiary Nauczyciel,
z nieba ludziom darowany!

Czystość, radość, Boże Słowo
gości dziś przy wspólnym stole…

On-opłatek je potwierdza –
w wigilijnej świętej drodze.

W kącie symbol świąt radosny –
jodła, świerk z resztkami śniegu,

ma na sobie barwne bańki,
z gwiazdą skierowaną w niebo.

Trzej Królowie są już w drodze,
do Betlejem, do stajenki…
Będą Bogu bić pokłony…

Każdy pragnie z nich być pierwszym.

Cieszmy się urokiem Świąt –
wspólnym stołem, spotkaniami.

Niech miłością tętni dom,
byśmy z chęcią doń wracali.

Autor: Bogusław Nowaliński, 2015 r.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej
O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świę-

tego.  Oto  ja,  niegodny  zaszczytu  nazywania  się  Twoim  sługą, 
ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram 
Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trój-
cy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście od-
nawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie Matko Najświętsza, 
w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wiernie  i gorliwie 
służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. 
Składam Ci  również  synowskie  podziękowanie  za  to,  żeś mnie 
spośród  tych milionów dusz, poprzez  szkaplerz  święty,  zaliczyć 
raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postana-
wiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem 
Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij 
Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz 
święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej 
opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyja-
ciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia 
zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Pana naszego. Amen

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko szka-

plerza św., Matko Boga! Oto ja Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie 
błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo szkaplerza 
św. ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wy-
słuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem o dobra Matko, że serce 
Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich 
potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, 
a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, 
najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą po-
tężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą 
duszę, o Matko pełna litości!  Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić 
Cię będę aż do  śmierci. Na Twoją  chwałę w  szkaplerzu  św.  żyć 
i umierać pragnę. Amen

*
W  tajemnicy  Bożego  Narodzenia  w  sposób  szczególny  roz-

ważamy wielką miłość Boga do człowieka słabego i poranionego 
grzechem. W świetle nocy betlejemskiej blask Nowonarodzonego 
oświetla postać ludzi, którzy oddali się bez reszty Bożej miłości, 
pastuszkowie, mędrcy, św. Józef i Ona – Matka Syna Bożego. Od sa-
mego początku stoi przy Swym Synu. Nie przestaje od tamtego 
momentu otaczać opieką również tych, którzy idąc przez życie, 
pragną przejść przez nie w obecności Pana. Dlatego w XIII wieku 
dała nam znak Swej opieki – Szkaplerz, przypominając że jest To-
warzyszką życia człowieka od kolebki narodzin, poprzez chwile 
radości i w codziennych krzyżach aż po kres życia.
Wiele darów Bóg nam udziela za wstawiennictwem swej Mat-

ki która stoi przy swych dzieciach. Niech przeżywany czas Boże-
go Narodzenia będzie okazją do ponownego odkrycia Tajemnicy 
Boga i Jego Matki w życiu.
W tym czasie pragniemy zaprosić Cię na nasze wspólne kolędo-

wanie, które odbędzie się w naszym klasztorze w sobotę 16 stycz-
nia 2016 r. o godz. 11.00, gdzie będziemy sprawować Mszę św. 
za wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, a po Mszy św. 
zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek.
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          czyli
Kącik dla Dzieci

POCZYTAJ MI MAMO, TATO...

Prezent cukiernika
Pewien cukiernik chciał zrobić cukierek, który był-

by świadectwem tego, co jest najważniejsze w Świę-
tach  Bożego  Narodzenia  –  świadectwo  o  Jezusie 
Chrystusie, który przyszedł na świat w czasie Bożego 
Narodzenia i nadal jest obecny pośród nas i ma moc 
działać w nas. Zrobił Bożonarodzeniową laskę.
Kiedy tworzył swoje słodkie dzieło, chciał żeby 

każda  jego  cecha miała  symbol  związany  z  osobą 
Jezusa.  Zaczął  od  twardego,  białego-czerwonego 
kawałka  cukierka.  Twardy,  bo  Jezus  jest  stały  jak 
skała,  na  której  możemy  się  oprzeć  w  życiu.  Bia-
ły, ponieważ Jezus przyszedł na świat bez grzechu 
i nigdy nie zgrzeszył. Czerwone paski są symbolem 
krwi Chrystusa przelanej na krzyżu za grzechy  lu-
dzi,  byśmy  mieli  życie  wieczne.  Potem  cukiernik 
ukształtował słodką masę w kształt litery J jak Jezus, 
który przyszedł na świat, jako zbawiciel, a kiedy li-
terę obrócimy do góry nogami to wtedy otrzymamy 
laskę  pasterza  –  Dobrego  Pasterza  (Jezusa),  który 
przyszedł na ziemię do ludzi, którzy są zgubieni jak 
owce i Jezus pragnie ich poprowadzić do Boga. Nie-
stety cukierek jest znany głównie jako słodka Bożo-
narodzeniowa dekoracja, ale znaczenie laski Bożo-
narodzeniowej jest wciąż to samo dla tych, którzy 
mają uszy, aby słyszeć i oczy, aby widzieć, że została 
ona zrobiona, aby symbolizować wielką Bożą miłość 
do  ludzi  poprzez  przyjście  Syna  Bożego  na  świat 
około 2000 lat temu w czasie Bożego Narodzenia.
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KRZYŻÓWKA

REBUS

  1. Miasto narodzin Jezusa
  2. Śpiewane przy wigilijnym stole 
  3. „kołyska” małego Jezusa 
  4. Msza Święta odprawiana o północy 
  5. Świąteczne drzewko w naszych domach 
  6. Przedstawienie pokazujące narodziny Jezusa 
  7.  Msze Święte sprawowane z samego rana 
w dni powszednie Adwentu 

  8.  Łamiemy się nim podczas wigilii składając 
sobie życzenia 

  9. Pokłonili się nowonarodzonemu Jezusowi 
10.  Kolorowo zapakowane, pod choinką nie tylko 
dla dzieci 

11. Ziemski opiekun Jezusa 
12. Liczba potraw na wigilijnym stole 
13. W tym miesiącu obchodzimy Boże Narodzenie 
14. ......, Melchior i Baltazar

Kartki  z  rozwiązaniami  krzyżówki,  opatrzone 
imieniem  i  nazwiskiem  należy  przynieść  do  za-
krystii 11 stycznia 2016 r., po mszy św. dla dzieci 
o godz. 11.00. Czekają nagrody.

Moderator RAM: Agnieszka Zalarska
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Z życia parafii i klasztoru

Kiermasz KDM

Po  raz  kolejny  w  niedzielę,  22  listopada,  wolontariusze 
zorganizowali całodzienny kiermasz przed naszą bazyliką, 
aby promować zbliżający się Karmelitański Dzień Młodych. 
Wolontariusze spotykali się z ludźmi i rozmawiali o KDM. 
Ty też możesz zostać wolontariuszem i pomóc w organiza-
cji ŚDM. Dowiedz się więcej: www.sdm.karmelici.pl

Wizyta Br. Marka

Podczas wtorkowej modlitwy w duchu Taize, 24 listopada, 
gościliśmy Br. Marka – jednego z Polaków mieszkających 
i należących do Wspólnoty ekumenicznej Taize. Spotkania 
modlitewne  mają  przygotować  młodzież  wyjeżdzającą 
na  przełomie  grudnia  i  stycznia  na  pielgrzymkę  pokoju 
do Walencji. Podczas modlitwy Br. Marek wyraził wdzięcz-
ność  młodym,  dla  których  sprawa  pokoju  jest  ważna, 
szczególnie  teraz,  gdy  często  słyszymy  o  zamachach 
terrorystycznych. Tylko życie duchem Ewangelii pozwoli 
nam żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

Szkolenia przewodników

Na przełomie października  i  listopada odbyły się orga-
nizowane przez Urząd Miejski w Krakowie przy współ-
pracy klasztoru krakowskiego szkolenia miejskich prze-
wodników. W tym czasie 144 przewodników odwiedziło 
kościół  i  klasztor  karmelitów  zaznajamiając  się  z  jego 
historią, zabytkami  i dziełami sztuki. Spotkania cieszy-
ły  się  dużą  popularnością.  Ze względu  na  niedostatek 
miejsc na  szkoleniach, planujemy  ich ponowną organi-
zację na wiosnę. Przyczyni się to do lepszej organizacji 
ruchu  turystycznego  i  pielgrzymkowego w  czasie  nad-
chodzących Światowych Dni Młodzieży.
Bogata  ponadsześciusetletnia  historia  kościoła  na  Pia-
sku,  jedynego  kościoła  fundacji  św.  królowej  Jadwigi 
i  sanktuarium  Pani  Krakowa ma wiele  do  przekazania. 
Należy mieć nadzieję, że dzięki spotkaniom przewodni-
cy zachęcą do odwiedzenia naszego kościoła przybywa-
jących do Krakowa turystów, którzy chcą zobaczyć wię-
cej niż tylko Drogę Królewską.
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Warsztaty introligatorskie

Przez cztery weekendy odbywały się w karmelitańskiej 
Eliaszówce  warsztaty  introligatorskie  zorganizowane 
przez  zaprzyjaźnioną  Krakowską Szkołę Kaligrafii, Ilu-
minatorstwa & Dziedzin Pokrewnych. Warsztaty  prowa-
dził Jan Grochocki, introligator z Poznania. Uczestnicy 
samodzielnie  tworzyli  oprawy  ksiąg  i  notatniki.  Naj-
pierw  pojedyncze  składki  papieru  zszywali  ręcznie 
na  szywnicy,  a  następnie  tworzyli  okładki  –  dla  grup 
początkujących  tekturowe  z  papierem  lub  płótnem, 
a  dla  zaawansowanych  oprawione  skórą.  Zwieńcze-
niem warsztatów były zajęcia, na których wykonywano 
„oprawę  średniowieczną”  z  okładkami  drewnianymi 
obleczonymi skórą. Efektem prac jest kilkadziesiąt sa-
modzielnie wykonanych  notesów  z  oprawami w  róż-
nych stylach. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowa-
niem i jest możliwość ich ponownego zorganizowania 
– informacje: archiwum@karmelici.pl

Jesienne dni skupienia scholi „EXODUS”

Tak jak co roku, w dniach 20-22 listopada schola dzie-
cięco-młodzieżowa  „Exodus”  wybrała  się  na  jesienne 
dni  skupienia –  tym razem do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Gościły nas  tam siostry ze Zgromadzenia Sług  Jezusa. 
Przyjechaliśmy w piątek wieczorem. Po kolacji i krótkiej 
modlitwie wszyscy zmęczeni tygodniem w szkole i po-
dróżą, położyli się spać – tym bardziej, że plan dni sku-
pienia był w sobotę i niedzielę napięty. W tych dniach 
uczestniczyliśmy w Mszach świętych, na których Ojciec 
Moderator mówił kazania. Każdego dnia była też kon-
ferencja Ojca Moderatora  i praca w grupach, w której 
przewodziły nam animatorki Grup Apostolskich Ruchu 
Apostolstwa Młodzieży – Dominika Szarek i Sylwia Po-
rębska. Oczywiście nie zabrakło też śpiewu, który pro-
wadziły Maria Buszewicz i Patrycja Kochan. Był to do-
bry czas, który – mamy nadzieję – zaowocuje w życiu 
naszym  i pozwoli na doskonalenie działalności naszej 
parafialnej scholi.

Dzień solidarności  
z Kościołem na Wschodzie

W  drugą  niedzielę  adwentu,  6  grudnia,  przeżywaliśmy 
XVI dzień solidarności z Kościołem na Wschodzie. Z te ra-
cji gościliśmy w naszej parafii o. Romana Dąbrowskiego 
O. Carm. z naszego karmelitańskiego klasztoru w Sąsiado-
wicach na Ukrainie, który wygłosił Słowo Boże i przybliżył 
nam tamtejsze realia życia oraz pracy duszpasterskiej. 

Muzeum klasztorne

Na życzenie osób odwiedzających kościół i klasztor udostęp-
nione zostało dla turystów indywidualnych muzeum klasz-
torne. Można w nim zobaczyć eksponaty związane z histo-
rią karmelitów: omawiane w miesięczniku „Na Piasku” księgi 
liturgiczne, dokumenty pergaminowe, zdobne monstrancje, 
kielichy i szaty liturgiczne oraz inne dzieła sztuki. Muzeum 
wraz z przewodnikiem zaprasza w trzy dni tygodnia od po-
niedziałku do środy w godzinach 10.00–12.30.
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 
NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 
NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 
w każdą niedzielę 

przed mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice oo. Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 7.00,

7.30, 8.00, 9.00, 12,00,16.30, 19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

w poniedziałki i piątki 
w godz. 9.30-11.00

wtorki 
w godz. 18.00-20.00
środy i czwartki 

w godz. 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie 
od godz. 8.00 do 12.30 
oraz od 14.30 do 17.30.

W niedziele i święta – nieczynna.  
Wszelkie sprawy w tym czasie  
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

Zdjęcie na okładce: Boże Narodzenie, Graduał karmelitański o. Stanisława, Kraków 1644, k. 74 v. 

KALENDARIUM
2 stycznia 2016 r.

•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16:30.

5 stycznia 2016 r.
•   Spotkanie I rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 
16:30 w Kaplicy Brackiej.

10 stycznia 2016 r.
•   Wspólne kolędowanie. Zespoły parafialne: Chór Harf, Chór młodzieżo-
wy Flos Carmeli i Schola Dziecięca Exodus zapraszają w niedzielne popo-
łudnie o godz. 15.00 do wspólnego kolędowania.

•   Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 
17:00.

12 stycznia 2016 r.
•   Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierzmowania o godz. 
18.00 w Kaplicy Brackiej.

13 stycznia 2016 r.
•   Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17:15 w sali na kruż-
gankach klasztoru.

•   Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 19:00.

16 stycznia 2016 r.
•   Spotkanie opłatkowe Świeckiej Rodziny Karmelu o godz. 11:00.

Plan wizyt duszpasterskich w naszej parafii
4 stycznia poniedziałek Siemiradzkiego, Mickiewicza
5 stycznia wtorek Batorego, Pawlikowskiego
7 stycznia czwartek Sobieskiego, Michałowskiego
8 stycznia piątek Karmelicka, Rajska
9 stycznia sobota Łobzowska, Garbarska
11 stycznia poniedziałek Kochanowskiego, Kremerowska, Feldmana, Spasowskiego
12 stycznia wtorek Krowoderska, Czysta, Grabowskiego
13 stycznia środa Biskupia, Sereno-Fenna, Krupnicza
14 stycznia czwartek Dunajewskiego, Basztowa, Szujskiego
15 stycznia piątek Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak

Graduał odnowiony

Po  kilkumiesięcznej  konserwacji  wrócił  do  klasztornego 
muzeum  graduał  o.  Stanisława  z  1644  roku.  To  najbo-
gatszy  iluminatorsko  kodeks  liturgiczny  w  Zakonie  Kar-
melitów.  Na  początku  2016  roku  odbędą  się  spotkania 
prezentujące ten rękopis. Zapraszamy. Więcej o graduale 
w artykule w numerze.

Święty Mikołaj

6 grudnia naszą parafię nawiedził nie kto inny, jak św. Mikołaj. 
Pojawił się najpierw przed bazyliką i rozdawał drobne słodkie 
upominki dla dzieci wychodzących ze Mszy świętej. Następ-
nie  przyszedł  do  klasztoru,  gdzie  czekały  na  niego dziew-
częta  ze  scholi  i  ministranci.  Św.  Mikołaj  rozdał  dzieciom 
prezenty, choć niektórzy – pewnie mniej grzeczni – musieli 
wykonać jakieś zadanie. Ostatecznie każde dziecko, ale też 
rodzice i opiekunowie jakiś prezent od św. Mikołaja dostali. 
Święty prosił, by wszyscy byli w nadchodzącym roku grzeczni 
i odjechał dalej, bo przecież pracy tego dnia miał sporo... 
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