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Wielkie Znaki
Bożego Miłosierdzia

Kochani Czytelnicy
naszego Sanktuaryjnego
Miesięcznika „Na Piasku”!

N

asz Ojciec Święty Franciszek
ogłaszając obecny rok Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszowym
Miłosierdzia chciał zwrócić naszą
uwagę na wiele znaków Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, którymi
Pan Bóg nas obdarza. Marzec będzie
w tym roku wyjątkowy i szczególnie
obfitujący w wielkie wydarzenia, które są znakami Bożego Miłosierdzia
względem nas skupionych wokół
Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej,
Pani Krakowa. Nasze Sanktuarium
otrzyma Relikwie św. Jadwigi Królowej – fundatorki naszego kościoła
i klasztoru. Pięknie, że przekazanie
tych relikwii odbędzie się w Roku
Miłosierdzia, bo ta Święta – poprzez
swoją obecność w relikwiach – będzie odtąd jeszcze bardziej nas
mobilizować do wspaniałomyślnej
wyobraźni miłosierdzia realizowanej w naszej codzienności. Relikwie
te otrzymamy na Wawelu w czasie
Mszy św. przy grobie św. Jadwigi
w dniu 8 marca br. o godz. 16.30. Aby
też ubogacić naszą wiedzę na temat
naszej św. Fundatorki, zapraszamy
również w tym dniu na bezpłatne
zwiedzanie Wawelu na godz. 15.00,
a także na tegoroczne Rekolekcje
Wielkopostne w naszej Bazylice,
które wygłosi dla nas ks. prof. dr
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hab. Jacek Urban w dniach od 10
do 13 marca br., a zakończy uroczystym wprowadzeniem Relikwii św.
Jadwigi Królowej do naszego Sanktuarium 13 marca podczas Mszy św.
o godz. 19.00.
Bóg okazał nam Swoje przeogromne Miłosierdzie przede wszystkim poprzez Swojego Syna Jezusa,
Chrystusa, który przez swoją mękę,
śmierć i zmartwychwstanie wysłużył
nam zbawienie. Pod koniec miesiąca będziemy – jak co roku – znowu
przeżywać radość z tego faktu podczas Świętego Triduum Paschalnego
w dniach 24 – 27 marca. Aby nasza
radość ze Zmartwychwstania Pańskiego była pełna, trzeba żebyśmy
trwali przy Chrystusie, także w czasie Jego męki i śmierci, a wtedy pełniej uświadomimy sobie ogrom Bożego Miłosierdzia. Zatem niech nikogo
z nas nie zabraknie na przeżywaniu
Świąt Męki i Zmartwychwstania Jezusa w naszej parafii.
Zapraszając bardzo gorąco i serdecznie każdego z Was do udziału
we wszystkich tych wydarzeniach
i uroczystościach, zawierzam Was
opiece Matki Bożej Piaskowej – Pani
Krakowa.
o. Zbigniew Czerwień O. Carm.
przeor klasztoru

Spis treści
Wielkie Znaki
Bożego Miłosierdzia

2

Homilia podczas kanonizacji
bł. Jadwigi Królowej
3
Św. Jadwiga na Piasku

6

Komentarze biblijne

7

Relikwiarz

9

Uczynki miłosierdzia
względem duszy
Nieumiejętnych pouczać

10

Uczynki miłosierdzia
względem ciała
Spragnionych napoić...

11

Tajemnica miłości

12

Dlaczego wolontariat?

13

Piaskownica

14

Z życia parafii i klasztoru

15

Kalendarium

16

Redaguje zespół:
O. Karol Amroż O. Carm.,
Magdalena Chuchmacz,
O. Zbigniew Czerwień O. Carm.,
Stanisław M. Jankowski,
O. Adam Matoryn O. Carm.,
Bogusław Nowaliński,
Kamil Rączkowski
Szymon Sułecki, Ewa Wiehler,
Agata Wodka.
Asystent kościelny:
O. Marcin Siemek O. Carm., proboszcz.
Skład:
Dariusz Wasilewski.
Adres redakcji:
Kraków, ul. Karmelicka 19, tel. 12 632-00-70,
e-mail: parafia@karmelici.pl,
www.parafia.karmelici.pl
Datki na pomoc najuboższym można
wpłacać na specjalnie uruchomiony rachunek:
Parafia Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krakowie,
ul. Karmelicka 19, Kraków,
nr 88 1160 2202 0000 0000 4120 1231

Na Piasku nr 3 (463)   marzec 2016

Homilia podczas kanonizacji
bł. Jadwigi Królowej 

Kraków, 8.06.1997

1. Gaude, mater Polonia! Powtarzam dziś to wezwanie do radości,
które przez wieki śpiewali Polacy
na wspomnienie św. Stanisława. Powtarzam je, ponieważ miejsce i okoliczność w szczególny sposób do tego
usposabiają. Mamy bowiem znów powrócić na Wawel, do królewskiej katedry, i stanąć tam przy relikwiach królowej – Pani Wawelskiej. Oto nadszedł
wielki dzień jej kanonizacji. A zatem,
Gaude, mater Polonia,
Prole fecunda nobili,
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili.
Długo czekałaś, Jadwigo, na ten
uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty,
która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii,
fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo
czekałaś na dzień twojej kanonizacji
– ten dzień, w którym Kościół ogłosi
uroczyście, że jesteś świętą patronką
Polski w jej dziedzicznym wymiarze
– Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczypospolitej
trzech narodów. Dziś nadszedł ten
dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć
tej chwili i wielu jej nie doczekało.
Mijały lata i stulecia, i wydawało się,
że twoja kanonizacja jest już wręcz
niemożliwa. Niech ten dzisiejszy
dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących,
ale także dla nich wszystkich – tych,
którzy na ziemi go nie doczekali.
Niech będzie wielkim dniem świętych
obcowania. Gaude, mater Polonia!
2. Ewangelia dzisiejsza zwraca nasze myśli i serca w stronę chrztu. Oto
raz jeszcze jesteśmy w Galilei, skąd
Chrystus wysyła na cały świat swych

apostołów: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 18-20) – mandat misyjny,
który apostołowie podjęli poczynając od dnia Pięćdziesiątnicy. Podjęli
i przekazali swoim następcom. Przez
tych następców posłanie apostolskie
docierało stopniowo na cały świat.
I przyszedł czas przy końcu pierwszego tysiąclecia, kiedy apostołowie
Chrystusa przybyli na ziemię piastowską. Wówczas Mieszko I przyjął
chrzest, a to – zgodnie z ówczesnym
przeświadczeniem – stanowiło zarazem chrzest Polski. W roku 1966 obchodziliśmy tysiąclecie tego chrztu.
Jakże by się dzisiaj radował Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kardynał
Stefan Wyszyński, gdyby dane było
mu uczestniczyć wraz z nami w tym
wielkim dniu kanonizacji! Leżała
mu ona na sercu, tak samo jak wielkim metropolitom krakowskim, jak
księciu kardynałowi Adamowi Stefanowi Sapieże i całemu polskiemu
Episkopatowi. Wszyscy wyczuwali,
że kanonizacja królowej Jadwigi jest
jak gdyby dopełnieniem milenium
chrztu Polski. Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez dzieło królowej
Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy
po czterech wiekach podjęli misję
apostolską i przyczynili się do ewangelizacji i chrztu swoich sąsiadów.
Jadwiga miała świadomość tego,
że jej posłannictwem jest zanieść
Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą.
Nad Bałtykiem powstał nowy kraj
chrześcijański, odrodzony w wodzie chrztu św., tak jak w X wieku

ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu.
Sit Trinitati gloria, laus, honor, jubilatio... Dzisiaj dziękujemy Trójcy
Przenajświętszej za twoją mądrość,
Jadwigo. Pyta autor Księgi Mądrości:
«Któż poznałby Twój zamysł, o Boże,
gdybyś Ty sam nie dał Mądrości, nie
zesłał z wysoka Świętego Ducha
swego?» (por. Mdr 9, 17). Dziękujemy więc Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za twoją mądrość,
Jadwigo; za to, żeś rozeznała zamysł
Boży nie tylko w stosunku do swego własnego powołania, ale także
w stosunku do powołania narodów:
naszego dziejowego powołania
i do powołania Europy, która za twoją sprawą dopełniła obrazu ewangelizacji na własnym kontynencie, żeby
potem móc podjąć ewangelizację
innych krajów i kontynentów na całym świecie. Bo przecież Chrystus
powiedział: «Idźcie (...) i nauczajcie
wszystkie narody» (Mt 28, 19). Radujemy się dzisiaj twoim wyniesieniem
na ołtarze. Radujemy się w imieniu
tych wszystkich narodów, którym
stałaś się matką w wierze. Radujemy się wielkim dziełem mądrości.
I dziękujemy Bogu za twoją świętość, za posłannictwo, jakie spełniłaś
w naszych dziejach; za twoją miłość
narodu i Kościoła, za twoją miłość
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Gaude, mater Polonia!
3. Miłość jest największa. «Wiemy – pisze św. Jan – że przeszliśmy
ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci»
(1 J 3, 14). A więc, kto miłuje, uczestniczy w życiu – w tym życiu, które jest
od Boga. «Poznaliśmy miłość – pisze
dalej św. Jan – po tym, że On, [Chrystus], oddał za nas życie swoje» (por.
1 J 3, 16). Dlatego też my również
winniśmy oddawać życie za braci (por.
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tamże). Chrystus wskazał, iż w ten
sposób – oddając życie za braci – objawiamy miłość (por. J 15, 13). I to jest
miłość największa (por. 1 Kor 13, 13).
My dzisiaj, wsłuchując się w słowa apostołów, pragniemy ci powiedzieć – tobie, nasza święta królowo – że pojęłaś jak mało kto tę
Chrystusową i apostolską naukę.
Nieraz klękałaś u stóp wawelskiego
krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej
ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś swoim życiem dowieść, że miłość jest
największa. Czyż w prastarej polskiej
pieśni nie śpiewamy tak:
Krzyżu święty nade wszystko,
Drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
(...) Niesłychanać to jest dobroć
za kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dzisiaj zdziałać,
za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
bo nas wiernie umiłował.
(Crux fidelis, XVI wiek)

I właśnie wtedy, od Chrystusa
wawelskiego, przy tym czarnym krucyfiksie, do którego pielgrzymują
krakowianie co roku w Wielki Piątek, nauczyłaś się, Jadwigo Królowo,
dawać życie za braci. Twoja głęboka
mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji – z osobistej więzi
z Ukrzyżowanym. Contemplatio et
vita activa tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś
tej «najlepszej cząstki» (por. Łk 10,
42) – obecności Chrystusa. Dziś chcemy razem z tobą, Jadwigo, uklęknąć
u stóp wawelskiego krzyża, aby usłyszeć echo tej lekcji miłości, której ty
słuchałaś. Od ciebie chcemy się uczyć,
jak ją wypełniać w naszych czasach.
4. «Wiecie, że władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie u was.
Lecz kto by chciał między wami być,
stać się wielkim, niech będzie waszym sługą» (por. Mt 20, 25-26). Głęboko wniknęły w świadomość młodej
władczyni z rodu Andegawenów te
słowa Chrystusa. Najgłębszym rysem
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jej krótkiego życia, a zarazem miarą
jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty,
całe swoje życie prywatne całkowicie
oddała na służbę Chrystusa, a gdy
przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również
na służbę powierzonego jej ludu.
Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej
epoki. A przy tym ona, córka króla
Węgier, potrafiła łączyć wierność
chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji
stanu. Podejmując wielkie dzieła
na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą
drugą ojczyznę. Biegła w kunszcie
dyplomatycznym, położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski.
Ożywiała religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielekroć była sławiona przez poddanych.
Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała,
że tak siła państwa, jak siła Kościoła
mają swoje źródło w starannej edukacji narodu; że droga do dobrobytu
państwa, jego suwerenności i uznania
w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, iż wiara poszukuje zrozumienia, wiara potrzebuje kultury i kulturę
tworzy, żyje w przestrzeni kultury.
I niczego nie szczędziła, aby ubogacić
Polskę w całe duchowe dziedzictwo
zarówno czasów starożytnych, jak
i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała uniwersytetowi,
sama zaś posługiwała się pozłacanym
berłem drewnianym. Fakt ten, mając
konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia
umysłu, wrażliwość serca dawały jej
autorytet i posłuch. Po śmierci jej
ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne
dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy
z dumą wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas od założenia
Wydziału Teologicznego i odnowy

uniwersytetu w Krakowie – lat, rzec
można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej.
A gdybyśmy zdołali nawiedzić
średniowieczne szpitale w Bieczu,
w Sandomierzu, Sączu, na Stradomiu, dostrzeglibyśmy dzieła miłosierdzia, których wiele podjęła polska
władczyni. W nich chyba najwymowniej realizowała wezwanie Chrystusa
do miłowania czynem i prawdą.
5. Ergo, felix Cracovia,
Sacro dotata corpore,
Deum, qui fecit omnia,
Benedic omni tempore.
«Raduj się dziś, Krakowie!» Raduj się, bo nadszedł wreszcie czas,
że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej. To właśnie
głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz,
królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli,
kolebką kultury polskiej i pomostem
pomiędzy chrześcijańskim Zachodem
i Wschodem, wnosząc niezbywalny
wkład w kształt europejskiego ducha.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się i wykładali ci, którzy na cały
świat rozsławili imię Polski i tego
miasta, ze znawstwem włączając się
w najważniejsze debaty swojej epoki. Dość wspomnieć wielkiego rektora krakowskiej Wszechnicy – Pawła
Włodkowica, który już na początku
XV wieku kładł podwaliny pod nowożytną teorię praw człowieka, czy
Mikołaja Kopernika, którego odkrycia
dały początek nowemu spojrzeniu
na kształt stworzonego kosmosu.
A czy nie powinien Kraków,
a wraz z nim Polska cała, dziękować
za to dzieło Jadwigi, które przyniosło
najwspanialszy owoc – owoc życia
świętych studentów i profesorów?
Stają więc między nami dziś te wielkie postaci Bożych mężów, wszystkie
pokolenia – od Jana z Kęt i Stanisława Kazimierczyka po błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara i sługę
Bożego Józefa Bilczewskiego – aby
włączyć się w nasz hymn uwielbienia Boga za to, że dzięki ofiarnemu
dziełu królowej Jadwigi to miasto
stało się kolebką świętych.
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Raduj się, Krakowie! Cieszę się,
że mogę dzisiaj dzielić tę twoją radość będąc tu, na krakowskich Błoniach, wraz z twoim arcybiskupem,
kardynałem Franciszkiem, jego biskupami pomocniczymi, biskupami seniorami, z kapitułami katedry i kolegiaty św. Anny, z kapłanami, osobami
życia konsekrowanego oraz z całym
Ludem Bożym. Jakże pragnąłem przybyć tu i w imieniu Kościoła uroczyście
zapewnić cię, Krakowie, umiłowane
moje miasto, że nie myliłoś się, nie
myliłoś się od wieków czcząc Jadwigę
jako świętą. Dziękuję Bożej Opatrzności, że jest mi to dane – że dane
mi jest wpatrywać się razem z wami
w tę postać jaśniejącą Chrystusowym
blaskiem i uczyć się, co to znaczy,
że «miłość jest największa».
Dziękuję wszystkim polskim biskupom, całemu Episkopatowi z księdzem kardynałem Prymasem na czele
i wszystkim biskupom gościom, kardynałom i biskupom z Rzymu, z krajów sąsiednich, zwłaszcza z Węgier,
Czech, Słowacji, Litwy. Bardzo cenna
jest dla nas wasza obecność, drodzy
bracia, w dniu dzisiejszym.

Przed dziesięcioma laty w encyklice o problemach współczesnego
świata napisałem, iż «każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności»
(Sollicitudo rei socialis, 44). Wówczas
stał przed nami problem «odkrycia
wolności». Teraz Opatrzność stawia
nam nowe zadanie: miłować i służyć.
Miłować czynem i prawdą. Św. Jadwiga Królowa uczy nas tak właśnie
korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności jest
miłość, dzięki której człowiek gotów
jest zawierzyć siebie Bogu i braciom,
do nich przynależeć. Zawierzyła więc
Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Całemu
narodowi dała przykład umiłowania

Chrystusa i człowieka – człowieka
spragnionego zarówno wiary, jak
i nauki, jak też codziennego chleba
i odzienia. Zechciejmy i dzisiaj czerpać z tego przykładu, ażeby radość
z daru wolności była pełna.
Święta nasza królowo, Jadwigo,
ucz nas dzisiaj – na progu trzeciego
tysiąclecia – tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej
świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo,
przed wawelski krucyfiks, abyśmy
jak ty poznali, co znaczy miłować
czynem i prawdą, i co znaczy być
prawdziwie wolnym. Weź w opiekę
swój naród i Kościół, który mu służy,
i wstawiaj się za nami u Boga, aby
nie ustała w nas radość. Raduj się,
raduj się, matko Polsko! Gaude, mater Polonia! Amen.

6. «Nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!» – tak pisze apostoł (1 J 3, 18). Bracia i siostry! Uczmy się
w szkole św. Jadwigi Królowej, jak
wypełniać to przykazanie miłości. Zastanawiajmy się nad «polską prawdą».
Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych domach, w środkach społecznego przekazu, urzędach publicznych,
parafiach. Czy nie wymyka się niekiedy
ukradkiem pod naporem okoliczności?
Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest w służbie miłości?
Zastanawiajmy się nad «polskim
czynem». Rozważajmy, czy jest podejmowany roztropnie. Czy jest
systematyczny, wytrwały? Czy jest
odważny i wielkoduszny? Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy nie
uderza w kogoś nienawiścią albo pogardą? A może tego czynu miłości,
polskiego, chrześcijańskiego czynu
jest zbyt mało? (por. St. Wyspiański,
Wesele).
Nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
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Wręczenie obrazu św. Jadwigi
Janowi Pawłowi II,
Błonia Krakowskie 8 VI 1997

Św. Jadwiga na Piasku
D

otychczasowe opracowania opisując dzieło budowy
kościoła na Piasku pod Krakowem i oddanie tej placówki przez królową Jadwigę karmelitom ukazywały braci NMP
z Góry Karmel jako nowy i nieznany tutaj zakon. Wydaje się
jednak, że królowa Jadwiga znała karmelitów o wiele wcześniej. Jej ojciec, król Ludwik w 1372 roku ufundował w Budzie klasztor karmelitów. Być może bliska obecność karmelitów w rodzinnej Budzie mogła wpłynąć na pobożność
maryjną przyszłej królowej, a przynajmniej zaznajomić ją
z karmelitańskim charyzmatem, co w przyszłości przyczynić się mogło do fundacji klasztoru w Krakowie.
Węgierski badacz średniowiecznych karmelitów,
Regeneyi wiąże również fundacje karmelitańskie z rozpoczynającymi działalność uniwersytetami w Budzie
i Pecsu. Można tu widzieć analogię do Krakowa, gdzie
fundacja karmelitów zbiegła się z odnowieniem uniwersytetu i powołaniem Wydziału Teologicznego – najważniejszym dziełem Świętej Królowej.
Królowa Jadwiga około 1395 roku postanowiła ufundować kościół. Jako miejsce wybrała przedmieście Garbary,
które do tej pory nie posiadało własnej świątyni, a po zamknięciu bram miasta pozbawione było opieki duszpasterskiej. Wezwanie kościoła nawiązywało do wprowadzonego przez Bonifacego IX w 1389 roku święta Nawiedzenia
NMP. Był to pierwszy kościół pod takim wezwaniem w Polsce. Niestety nie posiadamy żadnych dokumentów fundacyjnych, a jedynie zatwierdzenie fundacji przez Bonifacego
IX z 1401 r. O Jadwidze jako fundatorce kościoła karmelitów mówią najstarsze kroniki polskie Jana Długosza i Macieja z Miechowa. Kontynuatorem fundacji św. Jadwigi był
król Władysław, który postarał się o zapewnienie bytu
karmelitom poprzez obdarowanie ich dochodami z królewskich przedsiębiorstw, a także ogrodami na Garbarach,
których pozostałością do dziś jest klasztorny ogród.
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Królową Jadwigę spotkać możemy na Piasku w kilku miejscach. Najbardziej znana jest „stópka królowej”
nawiązująca do legendy jałmużny królewskiej dla budowniczego tego kościoła. Umieszczona jest ona
za kratą w narożniku kościoła od ulicy Garbarskiej.
Królową widzimy również na krużgankach zakonnych,
na fresku z k. XVIII w. ukazującym fundację. Jadwiga
stoi tam skromnie w zielonej sukni za królem Jagiełłą
wręczającym klucze karmelitom. Również w muzeum
klasztornym na plafonie sklepienia wyobrażono podobną scenę, na której karmelici otrzymują dokument
fundacyjny.
Najstarszym przedstawieniem, odkrytym w 2014 r.
przez konserwatorów jest scena umieszczona nad wejściem do klasztoru karmelitów. Ukazuje ona królewską parę klęczącą przed obrazem Matki Bożej Piaskowej. Fresk został namalowany po odbudowie klasztoru
w drugiej połowie XVII wieku, ale od wieku XVIII zakryty
był innym przedstawieniem na blasze.
Najstarszą jednak pamiątką sięgającą czasów królowej Jadwigi jest sam kościół. Mimo pożaru w 1587 roku
i zniszczeń szwedzkich w połowie wieku XVII jest to ta
sama przestrzeń, jaką ufundowała i nawiedzała Święta
Królowa, bowiem gotyckie mury stoją (do wysokości 10
metrów) nieprzerwanie od czasu fundacji.
W 600 rocznicę chrztu Litwy jeden z ołtarzy bocznych, tuż przy wejściu do Cudownej Kaplicy, otrzymał
wezwanie bł. Jadwigi. Namalowany do niego w 1983
roku obraz przez p. Irenę Wronę-Palkę przedstawia
świętą fundatorkę na tle Krakowa trzymającą na ręce
model kościoła karmelitów. Kopia tego obrazu została
ofiarowana papieżowi Janowi Pawłowi II podczas mszy
kanonizacyjnej św. Jadwigi na Błoniach Krakowskich
8 czerwca 1997 roku.
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Komentarze biblijne
6 marca
Łk 15, 1-3. 11-32
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze
i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy
z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki
głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął
on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł:
„Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich
sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego
ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.
Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy
nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».
Oto słowo Pańskie.

W starożytności nie znano przypadków by ktoś prosił wcześniej ojca o swoją część majątku. Mogłoby się
to równać z powiedzeniem „Ojcze, chciałbym, abyś już
nie żył”. Takie słowa nie brzmiałyby dobrze w dzisiejszym
świecie, a co dopiero w społeczeństwie, w którym przywiązywano dużą wagę do posłuszeństwa względem ojca.
Młodszy syn jest w tej przypowieści metaforą grzesznika, który sprzeciwia się woli Ojca i próbuje ułożyć życie
według własnego zamysłu, a jego działaniami kieruje hedonizm. Ojciec podobnie jak Bóg kocha wszystkie swoje
dzieci i nikomu nie zamyka drzwi do jego domu. Każdy
człowiek grzeszy, a Bóg nigdy nas nie odrzuca, nie skreśla nas z listy uczestniczących w dziedzictwie Królestwa
Bożego. Przyznanie się do błędu i akceptacja swoich
słabości to klucz by móc wrócić do Ojca, a On zawsze
na nas czeka z otwartymi ramionami.
A czy Ty jesteś świadomy swoich słabości?

13 marca
J 8, 1-11
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się
znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego,
a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie
i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietę tę dopiero
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?». Mówili
to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł
do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał
na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież
oni są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt,
Panie!». Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam.
– Idź, a od tej chwili już nie grzesz».
Oto słowo Pańskie.
Prawo wymagało wymierzenia tej kobiecie kary
śmierci, Rzymianie jednak pozbawili Żydów prawa jej
wykonywania, z wyjątkiem przypadku zbeszczeszczania
Świątyni. Tak, więc przywódcy żydowscy sprawdzają,
czy Jezus odrzuci Prawo, narażając się swoim prześladowcom, czy też odrzuci władzę Rzymian, co pozwoli
im na oskarżenie Go przed nimi. Jezus uświadamia nam,
że nie ma człowieka, który jest bez winy, osoby, która
nigdy nie zgrzeszyła. Każdy z nas jest narażony na zło
i grzech, który jest z nim związany. Należy jednak pamiętać, że Bóg nikogo nie potępia i zawsze czeka na nas
wystawiając w naszym kierunku ojcowską dłoń.
A kto z Was jest bez winy?
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20 marca
Łk 23, 1-49 E.
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla.
Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. Piłat
więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali
i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej
Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy
Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach
również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa
Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał
Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się,
że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie
odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali
i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim
Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał
ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym
dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem
bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał
zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej, Rady oraz
lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka
pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy
w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo
odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. A był
obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali
więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc
uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz
oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz
trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim
nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem,
domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się
ich krzyki Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie
zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony
do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy Go
wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż,
aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu,
także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz
Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie,
nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą
i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni,
kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które
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nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną
wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią,
cóż się stanie z suchym? Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Gdy przyszli
na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego
i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej
Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie
Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego
i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw
sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie
uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą
ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. Na widok tego, co się działo, setnik
oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był
sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się
na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali
z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły
od Galilei, przypatrywały się temu.
Oto słowo Pańskie.
Dlaczego Bóg chciał śmierci swojego Syna, jako
okup za grzechy ludzi? Jest to pytanie, które może
nurtować czytających opis Męki Pańskiej. Jezus jednak
nie stawia tego pytania i również nawet nie próbuje
na nie odpowiadać. Jezus, czyli Syn Boży jest po prostu gotów spełnić wolę Ojca i ofiarować samego siebie.
Miłość Boga do człowieka to jedyny powód, dla, którego Jezus umiera na krzyżu. Krzyż zaś jest lekarstwem
samego Boga na ludzką tragedię. Przy ostatnich słowach Jezusa na krzyżu zasłona świątyni rozdziera się
od góry do dołu. Tym samym, przez krzyż, otworzyła się droga do Boga dla całej ludzkości. Nowy Testament wzywa każdego chrześcijanina do podejmowania swojego krzyża, by iść za Jezusem, by być Jego
uczniem.
A czy Ty potrafisz dźwigać swój krzyż?
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27 marca
J 20, 1-9
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się
do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jed-

nym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.
Pusty grób, o czym świadczy odsunięty kamień, który zobaczyła Maria Magdalena, jest pierwszym świadectwem, że coś się tu wydarzyło. W grobie pozostały
płótna, leżące tak, jak leżało ciało Jezusa, które są świadectwem o tym, co się stało. Chrystus jest pierwszym
z pośród umarłych, którzy weszli w nowe życie. Jest
gwarancją tego, że śmierć jest początkiem, lepszego,
nowego życia z Bogiem. Zmartwychwstanie jest największą tajemnicą naszej wiary, która sprawia, że nasze człowieczeństwo z każdym dniem przybliża nas do Boga.
A czy Ty wierzysz w nowe życie?

Po prawie miesięcznej pracy konserwatorskiej do naszego klasztoru
ponownie powrócił relikwiarz Krzyża
świętego. Konserwacja relikwiarza
była koniecznością bo od czasu ufundowania w 1857 roku nie podlegał
on konserwacji i znajdował się już
w bardzo złym stanie. Relikwiarz wystawiany jest do publicznej czci i ucałowania w każdy piątek Wielkiego Postu po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
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D
Uczynki miłosierdzia
względem duszy

Nieumiejętnych
pouczać
D

rugim uczynkiem miłosierdzia
względem duszy, według Katechizmu Kościoła Katolickiego, jest
obowiązek pouczania nieumiejętnych.
Obowiązek ten wypływa – jak
wszystkie inne uczynki – z powinności świadczenia miłosierdzia względem bliźniego i jest bezpośrednio
powiązany z pierwszym w kolejności uczynkiem miłosierdzia względem duszy: grzeszących upominać.
Nasz Zbawiciel własnym życiem
i nauczaniem potwierdził wagę i potrzebę nauczania nieumiejętnych.
W Ewangelii św. Łukasza czytamy:
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak
owce nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać (Mk 6, 34).
Przypatrzmy się Jezusowi, który
w Ewangelii naucza tłumy. Wzrusza się, gdy patrzy na ich zagubienie, bo są jak owce pozbawione
pasterza. Naucza, mówi z miłością.
Inny przykład jak nieumiejętnych
nauczać zostawił nam Chrystus, gdy
ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Dwóch z Jego uczniów
szło do wsi o nazwie Emaus. Mieli
w sobie dużo wątpliwości. Wiele
zdarzeń z Męki Pańskiej, której byli
świadkami nie potrafili zrozumieć.
Wtedy Jezus przyłączył się do nich,
choć oni Go nie rozpoznali i powiedział im: O nierozumni i leniwi w sercu!
Nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus nie musiał
tego cierpieć i wejść do swej chwały?
I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków zaczął wyjaśniać im, co
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odnosiło się do Niego we wszystkich Pismach (Łk 24, 25-26).
Wobec powyższego warto odpowiedzieć na pytania: Jak często Bóg
towarzyszy nam w naszej drodze,
tłumaczy nam co jest ważne w naszym życiu i o czym powinniśmy
pamiętać? Jak bardzo przypominamy w tym uczniów Jezusa w drodze
do Emaus? Jakie wnioski powinniśmy
z tego wyciągnąć? Jak wsłuchać się
w głos Boga, aby Go właściwie zrozumieć i mądrze żyć?
Przyglądając się postawie Chrystusa należy pamiętać, że „pouczać”
znaczy przedstawiać Boży punkt widzenia, proponować, ukazywać drogę, którą warto pójść, ale nie znaczy
podjąć decyzję za osobę, której radzimy, wyjaśniamy i nauczamy jak żyć.
Ktoś kiedyś powiedział: „Człowiek współczesny chętniej przyjmuje sto prawd od ludzi niż jedną
od Boga”. Od tej wypowiedzi upłynęło wiele lat, ale jej wskazania są
wciąż aktualne. Bez słuchania Boga
zagubimy się w świecie wartości,
a nasze pouczenia będą niewiele
warte. Każdy z nas ma swoją „studnię samarytańską” (zob. J 4, 1-42).
Każdemu z nas potrzebne są pouczenia od Chrystusa i Jego uczniów, słowo objawiające i tłumaczące naszą
najbardziej fundamentalną sytuację.
Może i my również, w imię praktykowania miłosierdzia i w Roku Miłosierdzia powinniśmy nieumiejętnych
pouczać o „wodzie żywej”, która zaspokaja pragnienie człowieka i daje
życie wieczne. Aby zrozumieli…
o. Wiesław Strzelecki O. Carm

rugi uczynek miłosierdzia co
do ciała, czyli napojenie spragnionego często wiąże się z pierwszym uczynkiem, to jednak posiada
pewną specyfikę. Woda w symbolice
biblijnej posiada ogromne znaczenie zbawcze, ale również codzienne,
praktyczne. Wspomnieć tu warto opis
stworzenia świata, czy znak Bożej
ingerencji gdy spragniony Lud Boży
szemra przeciwko Panu. Mojżesz uderzając laską w skałę daje konieczny
dla życia dar, jakim jest woda. W rejonie geograficznym wydarzeń biblijnych woda jest szczególnym znakiem
błogosławieństwa Bożego. Sam Pan
Jezus mówi: Kto wam poda kubek wody
do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody. (Mk 9,41).
W naszym klimacie może nie
doświadczamy tak dramatycznych
sytuacji braku wody, ale wielu wie
doskonale, co to znaczy odczuwać
pragnienie. Duchowy wymiar wody
możemy szczególnie pogłębić w Wigilię Paschalną, gdy Liturgia ukazuje
nam całą głębię symboliki wody. Natomiast w sakramencie chrztu woda
staje się materią sakramentalną,
w której otrzymujemy największy
dar Boży.

Ciekawe lecz przerażające fakty

Jak podaje UNICEF „(…) Codziennie około 2 tys. dzieci poniżej
5. roku życia umiera z powodu biegunki. Około 1,8 tys. tych zgonów
związanych jest z brakiem dostępu do czystej wody, odpowiednich
urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny. Czasami tak bardzo
skupiamy się na dużych liczbach,
że nie dostrzegamy ludzkiej tragedii, która kryje się za tymi statystykami – mówi Sanjay Wijesekera,
koordynator programu ds. wody,
warunków sanitarnych i higieny
w UNICEF. Cały świat byłby z pewnością wstrząśnięty, gdyby w wypadku 90 szkolnych autobusów zginęli wszyscy ich mali pasażerowie.
Dokładnie tyle samo dzieci umiera
każdego dnia z powodu braku dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzegania zasad
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Uczynki miłosierdzia
względem ciała

Spragnionych
napoić...

(…)
Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim
tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody,
a On oddzieli jednych [ludzi]
od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej,
a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król
do tych po prawej stronie:
„Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam
od założenia świata!
Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść;
byłem spragniony,
a daliście Mi pić;
(por. Mt 25,31-35)

higieny. Prawie 90% zgonów dzieci
spowodowanych przez biegunkę
związanych jest bezpośrednio z zanieczyszczoną wodą, brakiem kanalizacji lub niedostateczną higieną.
Pomimo, że liczba zgonów spadła w ciągu ostatniej dekady z 1,2
mln w 2000 roku do około 760 tys.
osób w roku 2011, UNICEF podkreśla, że liczba ta jest nadal zbyt
duża”. Na całym świecie 783 mln
osób żyje bez dostępu do wody
pitnej. W najbardziej zaludnionych
krajach na świecie dzieci otrzymują szklankę wody na tydzień! Czasem spotykamy się ze szlachetnymi
inicjatywami np. Polskiej Akcji Humanitarnej czy misjonarzy, którzy
budują studnie lub organizują akcje
charytatywne w tej materii.

Wskazówki praktyczne:

1. Dbanie o ekologię, a zwłaszcza jakość naszych wód.

Niektórzy z nostalgią oglądają
zdjęcia, a inni dobrze pamiętają, jak
kąpano się w Wiśle w Krakowie, bo
stan czystości na to pozwalał. Z radością smakujemy wody podczas
górskich wypraw, gdy możemy pochylić się nad czystym strumieniem
i nabrać w usta orzeźwiającej, krystalicznej wody. Warto zadbać o stan
wody podczas najbardziej prozaicznych czynności. Pamiętać o zamykaniu wody w kranie, czy iść w ślady
tych, którzy zamiast kupować wodę
w sklepie, korzystają ze źródeł wody
pitnej, by czerpać ją litrami do gospodarstw domowych.
2. Pomoc dla spragnionych – to
nie tylko branie udziału w akcjach
charytatywnych, ale również osobiste podawanie przysłowiowej szklanki wody.
3. Roztropność w korzystaniu
z wody w gospodarstwach domowych – można realizować również

poprzez wychowywanie młodego
pokolenia w szacunku do wody, podczas kąpieli czy mycia naczyń.
Może warto w tym Roku Miłosierdzia pamiętać w modlitwie o tych,
którzy tej wody nie mają. Warto
także podziękować za to, że tej
wody żywej i dającej życie nam osobiście nie brakuje. Można też w ramach rozważań biblijnych wrócić
do tekstów mówiących o głębokiej
symbolice wody. Na początek można sięgnąć do szczególnego tekstu
ewangelicznego o spotkaniu Jezusa
z Samarytanką – J 4, 1-42. Na zakończenie proponuję poddać osobistej
analizie cytat z tej perykopy biblijnej: Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja
mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się
w nim źródłem wody wytryskającej ku
życiu wiecznemu.
Grzegorz Bobek
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Tajemnica
miłości
Są takie niezwykłe dni w ciągu roku, kiedy wszystko potrafi się nagle zatrzymać. Czas przestaje płynąć, słyszysz
ciszę, a w niej bicie własnego serca. Patrzysz na blade
ciało Chrystusa uwiecznionego w wyrzeźbionym drewnie. Spoglądasz na Najświętszy Sakrament i wierzysz,
że dopiero tam Bóg jest naprawdę. Czujesz ciepło płomyków świec i zapach kwiatów w jeszcze chłodnym
na początku wiosny kościele. Święte Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek

Zdumiewa cię, że Chrystus pada na kolana i umywa
nogi apostołom. Tak jak Piotr chciałbyś się może oburzyć
i powiedzieć: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” (J 13,6).
Przecież nie godzi się, by kapłan zdjąwszy biały ornat
opłukiwał przed ołtarzem bose stopy swych współbraci
czy wiernych. Nie rozumiesz, dlaczego hierarchia tego
świata jest inna, niż ustanowił ją Bóg. Zaczynasz powoli
godzić się z tym, że wolisz porządek, który ustalił On.
„Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja
was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” (J 15,19). Teraz już wiesz, że jeśli zdecydujesz się
przyjąć Jego prawo, prawo miłości, wiele razy zostaniesz
odrzucony. Nie jest w modzie, by kochać słabszych,
by kochać nieprzyjaciół, by kochać w cichości, by kochać
mimo wszystko. Łatwiej zrezygnować, poszukać czegoś innego, znaleźć szybszą drogę, niż zdecydować się
na miłość. Miłość, którą można dać i miłość, którą można przyjąć – to trudne. Ale dziś pozwól Chrystusowi, aby
cię kochał. Zapragnij, by twój Pan obmył ci stopy, jak tym
wszystkim, których zaprosił na swoją ucztę.

Wielki Piątek

Nic tak nie porusza człowieka, jak zatrzymanie się
w obliczu potężnej i przerażającej prawdy: Bóg umarł
dla mnie i z mojego powodu. Nie zgiełk, a może czasem
teatralność misterium Męki Pańskiej czy Drogi Krzyżowej, którą chcemy jak najwierniej odtworzyć, włączając
w to także nasze uczucia. Nie to, ale przejmująca cisza
przy grobie. Taki moment, gdy Bóg już nic nie mówi
i zostajesz sam. Można się przelęknąć tej samotności,
można stchórzyć z powodu oskarżenia, można uciec,
bojąc się ciszy. To jest sprawdzian: czy potrafisz czuwać
przy Bogu. Czy kochasz na tyle, by przy Nim trwać, choć
Go nie słyszysz. By zostać, kiedy inni śmieją się, że Ktoś,
Komu ufasz, w niczym ci nie pomoże. Gdy przychodzą
myśli, że nie dostałeś tego, o co prosiłeś.
„Czy i ty chcesz odejść?” słyszysz w swoim wnętrzu
i odpowiadasz: „Panie, do kogóż pójdę?” (por. J 6,67–68).
Teraz już wiesz, że jedyne twoje miejsce jest tu, że w tej
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chwili, gdy wszyscy już odeszli, twój Pan, którego kochasz, nie może zostać sam. Zaraz przypominasz sobie,
że to nie On cię potrzebuje, ale ty potrzebujesz Jego.
Zostajesz przy grobie i dociera do ciebie, że już nie możesz, że nie chcesz bez Niego żyć, że nie masz do kogo
pójść, że On jedyny ma słowa życia wiecznego (por. J
6,68), że pragniesz Go słuchać, chcesz, by do ciebie mówił, tęsknisz za Jego obecnością. I już wiesz, że łączy cię
z nim miłość… Już wiesz, że to On sam jest tą miłością
i że wszystkie twoje ziemskie miłości – ci których kochasz i którzy kochają ciebie – w Nim mają swoje źródło.
Bo nie ma innego początku miłości, nie ma miłości poza
Bogiem. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3, 16).

Wielka Sobota

Oczekiwanie. Wierzysz, że On zmartwychwstał, a jednak czekasz. Może nie oczekujesz Jego wyjścia z grobu,
ale swojego własnego powstania z martwych. Z martwych, pozbawionych miłości, ciągle omijających prawdziwy cel dążeń. Z martwych słów, myśli i czynów, które nie prowadzą do Boga, ale zatrzymują cię na granicy
nieba i ziemi. Oczekiwanie Wielkiej Soboty każe ci spojrzeć poza grób. Pociąga cię za Chrystusem do otchłani,
gdzie od wieków czeka Adam. „Zbudź się, który śpisz!
Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem
życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk
moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty
bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.” (św. Jan Chryzostom, Starożytna homilia
na Świętą i Wielką Sobotę). I przed tym grobem, w którym
widzisz blade, wyrzeźbione ciało Jezusa i monstrancję
z Najświętszą Hostią, wierzysz i wyznajesz, że taki jest
cel i sens twojego życia: oczekiwanie na przyjście Pana
i zmartwychwstanie. „Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
(aw)

Dlaczego
wolontariat?
Swoje przemyślenia na temat wolontariatu KDM,
jak się w nim znaleźli, dlaczego zostali
oraz co zamierzają dalej, przekazują wolontariusze KDM.

Anna

Bóg i wiara są ważne w moim życiu, a to moja parafia.
Jest nadzwyczajny jubileuszowy rok miłosierdzia i jeśli
tego miłosierdzia oczekuję, to muszę go okazać innym.
Przyszłam, gdyż zostałam zachęcona prezentacją wolontariatu podczas niedzielnej mszy. A praca dla Boga
to zawsze jest przygoda, to przekraczanie swoich ograniczeń i odkrywanie, czym zostałam obdarzona.
Może już nigdy nie będę miała okazji współtworzyć
tak wielkiego i ważnego wydarzenia jakim niewątpliwie będą Światowe Dni Młodzieży. Chcę móc usłyszeć
od Jezusa: byłem głodny, a dałaś mi jeść…, byłem przybyszem, a przyjęłaś mnie. (Mt 25,35-36)

Daniel

O wydarzeniu dowiedziałem się oczywiście w czasie
ogłoszeń na jednej z niedzielnych Eucharystii, jednak samo
ogłoszenie nie wpłynęło na mnie na tyle, by pojawić się
na spotkaniu wolontariuszy gdyż wiązałoby się to z wejściem w absolutnie nowe środowisko. Całkiem przypadkiem, idąc na Mszę, już w inną niedzielę, przed wejściem
do kościoła spotkałem proboszcza – o. Marcina, który posługiwał także w mojej rodzinnej miejscowości – Baborowie,
gdzie pełnił m.in. funkcję opiekuna grupy ministranckiej,
do której należałem. W krótkiej rozmowie zachęcił mnie
do uczestnictwa w wolontariacie. Myślę, że takie bezpośrednie wezwanie i rozmowa pozytywnie wpłynęły na moją
decyzję, szczególnie dlatego, że dały mi odwagę otworzyć się na zupełnie nowe – z mojej perspektywy – aspekty
uczestnictwa w życiu Kościoła. Spotkania, jak do tej pory,
dały mi bardzo dużo – przede wszystkim pozwoliły spotkać
niesamowite osoby, z których każda jest przykładem tego,
jak można pomagać sobie wzajemnie przez dzielenie się
swoją radością, doświadczeniami i wiarą.
Bardzo mocno polecam uczestnictwo w Wolontariacie KDM, przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy
aktualnie się tam znajdują (i niewątpliwie nowych, którzy się pojawią), ich siłę tworzenia wielkich rzeczy przez
łączenie z sobą tego, co każdy indywidualnie wniesie,
dla chwały naszego Jedynego Boga.

Ewa

Koleżanka zaproponowała mi pójście z nią na spotkanie KDM. Chciałam zaangażować się w Światowe Dni
Młodzieży a kościół karmelitów jest blisko naszej uczelni, więc było mi wygodnie dołączyć.
Na razie w zasadzie jeszcze nie wiem, jakie będą
moje obowiązki, ale całkiem dobrze czuję się w tym
towarzystwie, a to już dla mnie dużo, bo nie w każdej
wspólnocie jestem w stanie się odnaleźć.
Do pozostania przekonały mnie: możliwość zaangażowania w ŚDM i - być może – zakotwiczenie w jakiejś
krakowskiej wspólnocie.
Uważam, że to jest fajna, normalna grupa ludzi i będzie przyjemnie móc z nimi spędzić ten tydzień lipca,
w którym odbędą się ŚDM.
Coś o sobie? Ewa. Studiuję geodezję. Geodezja
z greckiego to „podział Ziemi”. Nadaję się na nią chyba
tylko z tego względu, że sama jestem „podzielona”, więc
podziały nie są mi obce. Podzielona jestem na część ścisłą i część humanistyczną. Część humanistyczna przejawia się w zamiłowaniu do pisania, a także obserwowania, analizowania ludzi. Część ścisła zaś – w niezdolności
do nauki na pamięć, a jedynie na zrozumienie. Dlatego
też jako tako odnajduję się na geodezji, która opiera się
na bardzo logicznych prawach matematycznych. Niestety jest też sporo paragrafów, które trzeba znać niemal
na pamięć, no ale wszystkiego mieć nie można. Poza tym
jestem dość słabo zorganizowanym człowiekiem, więc
lubię wykonywać polecenia a nie je wydawać.

Chcesz dołączyć?

Napisz: wolontariatsdm@karmelici.pl
Przyjdź na jedno ze spotkań. Mamy nadzieję,
że Ci się spodoba i zostaniesz na dłużej.
Więcej informacji na www.sdm.karmelici.pl
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czyli

Kącik dla Dzieci
Ciernisty krzew
W

ogrodzie rósł ciernisty krzew. Sąsiednie rośliny nie
przyjaźniły się z nim. Uważały, że jest zbyt surowy, mało w nim wdzięku i powabu, a przede wszystkim
nie pasuje do wiotkich kwiatów i innych giętkich krzewów. Jedynie róże darzyły ciernie pewnymi względami,
a to dlatego, że czuły się ich dalekimi krewniaczkami. Też
miały przecież ostre kolce. Wprawdzie tylko kolczaste
łodygi ich do siebie upodobniały, bo to, czym prawdziwie wyróżniały się róże od cierni, były pąsowe, pachnące kwiaty. Mówiono o nich, że są roślinami królewskimi,
podczas gdy ciernie uważano za trudny do polubienia
wybryk natury.
A ciernisty krzew? Przynosił przecież więcej szkody niż
pożytku. A to zaplątało się weń jakieś zwierzę, a to kolcami pokaleczyły się dzieci, to gałązki zagłuszyły inne rośliny przysłaniając im słońce i wypijając soki z ziemi, jedynie
łaskawsze były dla pewnego gatunku ptaszków, które wiły
sobie gniazda w ich kolczastych gałęziach.
Róże niekiedy pyszniły się przed swym kuzynem sławą i urodą, bo trudno im było pozostawać nieczułymi
na wieczne komplementy i zachwyty. Starały się jednak
nie czynić tego za często, bowiem widziały, że ich daleki kuzyn wystarczająco cierpi z powodu niechęci otoczenia.
– Dobrze, że chociaż wy, moi skrzydlaci przyjaciele
jeszcze mnie nie opuściliście – szeptał ciernisty krzew
do swoich małych, pierzastych lokatorów.
– Och, dzięki tobie nasze pisklęta są bezpieczne – odpowiadały niezmiennie ptaszki – żadne dzikie zwierzę
ani drapieżny ptak, ani niegrzeczny chłopiec nie zaatakuje naszych gniazdek ukrytych pośród twoich kolczastych gałązek, jesteśmy sobie więc potrzebni. Zresztą,
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kto wie, czy nie odegrasz jeszcze jakieś wielkiej roli
w dziejach świata? – pytały stworzonka tajemniczo.
I oto nadszedł kiedyś niezwykły dzień. Z pobliskiego miasta dochodził dziwny gwar i czuło się jakieś
niespotykane napięcie. Zupełnie jakby miało nastąpić
coś przewidywanego, choć nie do końca jeszcze znanego... Nawet rośliny w ogrodzie doskonale to czuły – drżały im płatki, listki i łodyżki, po których rosa
spływała zupełnie jak łzy, czy krople potu. Tuż przed
południem dał się słyszeć chrzęst żwiru. Czyjeś ciężkie kroki przemierzały ogrodowe alejki płosząc owady i ptaki. Zrobiło się nieprzyjemnie cicho. Dopiero
po chwili dał się słyszeć zachrypnięty głos: – Musi tu
gdzieś rosnąć. Musi!
Czyjeś ręce zaczęły gorączkowo rozgarniać gałęzie
krzewów, odsuwać kamienne ławeczki, buszować pośród
wielobarwnych pachnących kwiatów, a nawet wygniatać
trawę. Nie czyniły tego z delikatnością ogrodnika, czy kogoś, kto kocha rośliny. Raczej zachowywały się jak zbójcy.
«Czego ci nieproszeni goście tu szukają? – zastanawiały się
zioła i kwiaty. – Nie wyglądają na miłośników przyrody
i piękna...».
– Och, ty podstępna ohydo! Zraniłeś mnie! – myśli
i szepty roślin przerwał nieprzyjemny wrzask. To właściciel ciężkich rąk skaleczył się o ciernisty krzew.
– A więc znalazłem cię wreszcie! No, to teraz do roboty – założył skórzane rękawice i zaczął łamać gałązki.
Krzew bronił się jeżąc kolce, ale ich ostrza nic nie mogły
zrobić dobrze osłoniętym dłoniom. Kiedy człowiek zgromadził odpowiednią ilość pędów, usiadł na ławce i zaczął splatać z nich dziwny wieniec, pogwizdując przez
zaciśnięte zęby. Wszystkie rośliny z ciekawością przyglądały się poczynaniom mężczyzny. Najbardziej zdumione były róże – Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś plótł
wieniec z cierni. Co do nas, to często byłyśmy do tego
wykorzystywane, ale ty nasz kuzynie?
– Sam tego nie rozumiem... Na co komu taka cierniowa ozdoba? Ani ona ładna ani bezpieczna...
Rozmowy roślin przerwał narastają gwar. Tuż za płotem ogrodu zaczęło przesuwać się coraz więcej osób,
a wśród nich kobiety i dzieci, starcy i miejscowe wyrostki.
Najwięcej jednak było żołnierzy odzianych w krótkie tuniki
i uzbrojonych w miecze, włócznie i tarcze. Rozganiali oni
tłum krzykiem i razami rozdawanymi na lewo i prawo skórzanymi biczami. Mężczyzna, który mocował się jeszcze
z cierniowymi gałązkami poderwał się na ten widok i pomachał ręką, w której trzymał dziwny wieniec – Hej, już
gotowy! Dawajcie tego dziwaka. Zaraz będzie mógł nami
władać! Hi, hi!
– Ach, to tu cię przyniosło Paliurusie. Widzę, że dobrze się spisałeś. Nie ominie cię nagroda – odezwał się
ktoś wyglądający na dowódcę straży, która otaczała jakąś umęczoną postać. Krzewy wyciągnęły swoje gałęzie,
żeby lepiej widzieć, kwiaty wystawiły swoje główki poza
ogrodzenie, a ptaszki, które siedziały dotąd w ukryciu,
z furkotem wzbiły się ponad zmierzwione czupryny
drzew. Mężczyzna zwany Paliurusem z udaną powagą
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wyniósł z ogrodu upleciony przez siebie kolczasty wieniec. A potem... Potem rozległy się dzikie wrzaski żołdaków odstępujących, jeden po drugim od umęczonej
postaci, której prowadzili między sobą na powrozach.
Oczom wszystkich ukazał się Więzień. Jego zbite ciało
drżało z zimna i bólu. – Och, przepraszam wasza wysokość. Nie okryłem cię mój władco twoim paradnym
płaszczem – zaryczał jeden z żołnierzy i narzucił na ramiona Skazańca kawałek purpurowej materii. Wokół
rozległ się wybuch śmiechu. Ale na tym okrutna zabawa się nie skończyła. Teraz do Postaci przystąpił Paliurus i wcisnął na głowę Ofiary cierniowy wieniec – Oto
twoja korona królu!
Zaszumiały rozpaczliwie drzewa, kwiaty stuliły płatki, ptaki zaczęły zawodzić przesmutną pieśń. Skazaniec
spojrzał zaś dobrym i pełnym miłości wzrokiem na świat,
na płaczących ludzi i swoich oprawców. Spojrzał tak, jak
może patrzeć tylko prawdziwy i jedyny Król.
Od tego zdarzenia minęły trzy dni. Ptaki i owady
przynosiły do ogrodu coraz to nowsze i straszniejsze
wieści. Ostatnią wiadomością było to, że Dobry Król
odszedł do krainy umarłych. Cały ogród pogrążył się
w żałobie. Najbardziej zaś cierpiał ciernisty krzew, który winił się za to, że jego gałązki sprawiły ból Dobremu
Władcy.
– To nie twoja wina. Cóż mogłeś zrobić? Człowiek
jest silniejszy i sprytniejszy od ciebie. Gdyby nie udało
mu się ściąć twoich gałązek, mógłby cię spalić. Znam takich opryszków – pocieszały kuzyna róże.
Mimo tych słów, ciernie były nieutulone w żalu. Nocą
nie mogły długo zasnąć. Patrzyły w dal, gdzie na krańcach
ogrodu był skalny grób. Nagle, tuż przed świtem, z owego miejsca zaczęło bić dziwne światło. Jasne, ale nie
jaskrawe, ciepłe, ale nie gorące. Zbliżało się w stronę,
gdzie rósł oniemiały z tego widoku ciernisty krzew. Wokół zaległa cisza pełna cudownej miękkości i radosnego
wyczekiwania. I oto przed krzewem stanął Król. Był przepasany śnieżnobiałej szatą, a na głowie miał cierniową
koronę. Tyle, że korona była szczerozłota, a zastygłe
na niej kropelki krwi rozwijały się w pąsowe kwiatki z rubinowymi oczkami. Król uroczyście zdjął koronę i nałożył
ją na ostre gałązki krzewu, po czym zniknął tak szybko
jak się pojawił.
Gdy będziecie kiedyś wędrować przez miejsca, w których rosną wielobarwne rośliny, poszukajcie wśród nich
ciernistego krzewu, który jest prawdziwie kuzynem róż.
Ma bowiem nie tylko kolce, ale także królewskie kwiatki przypominające krople krwi zamienione w rubinowe
płatki. Tam też jak zwykle gnieżdżą się malutkie ptaszki, które potrafią wyśpiewać pieśń o tym, w jaki sposób
cierniowy krzew został obdarowany tym niezwykłym
kwieciem.
Pytanie: Historię której z tajemnic bolesnych różańca,
próbuje nam opowiedzieć autor opowiadania?
Odpowiedzi należy przynieść 13 marca
na mszę św. o godz. 11.00.

Z życia parafii i klasztoru

W niedzielę, 24 stycznia 2016 roku, po Mszy św. o 16:30
parafialny chór Harfa, pod dyrygenturą p. Edwarda Machety, wystąpił w koncercie kolęd, w którym zaprezentował swój repertuar. Dziękujemy wszystkim, którzy
od wielu lat tworzą parafialny chór i uświetniają wiele
klasztornych i parafialnych uroczystości.

W ostatnią niedzielę stycznia (31.01.2016r.) gościliśmy
w naszej wspólnocie byłego proboszcza Andrzeja Mikołajczyka O. Carm., który przybył do nas z kolędnikami z Chyżnego. Zespół Rąbań uświetnił Eucharystię o godz. 11:00,
12:00 i 13:00. Kolędnicy po ostatniej Mszy św. przeszli
do żłóbka, gdzie dalej kolędowali i zaprezentowali jasełka.
W Święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego 2016 roku,
który jest w naszej polskiej tradycji ostatnim dniem kolędowania, po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00, wystąpił zespół z Piwnicy św. Norberta. Wraz z zespołem mogliśmy pośpiewać i wysłuchać pięknych polskich kolęd,
które zamilkną do kolejnego Bożego Narodzenia.
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KALENDARIUM
1 marca 2016 r.
• Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 18:00.
2-4 marca 2016 r.
• Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych
z terenu naszej parafii.
5 marca 2016 r. Pierwsza sobota miesiąca
• Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16:30.
7 marca 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 17:00.
8 marca 2016 r.
• Spotkanie I rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 16:30.
• Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 18:00.
• Uroczysta Msza święta na Wawelu o godz. 16.30 i przekazanie Relikwii św. Jadwigi Królowej dla naszej Bazyliki.
9 marca 2016 r.
• Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17:15 w sali
na krużgankach klasztoru.
• Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 19:00.
10-13 marca 2016 r.
• Rekolekcje Wielkopostne o św. Jadwidze Królowej – Fundatorce Kościoła i Klasztoru „Na Piasku”. Na zakończenie rekolekcji uroczyste wprowadzenie Relikwii św. Jadwigi Królowej
do naszej Bazyliki podczas Mszy św. o godz. 19:00.

Wizyta duszpasterska
styczeń 2016
Łącznie mieszkańców

4300

Katolików

4274

Niekatolików

26

Wizytę przyjęło

913 rodzin

Nie przyjęło

156 rodzin

Nieobecnych

672 rodzin

Wiekopostne rekolekcje
dla dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu parafii 2016
Dla dzieci ze szkół podstawowych
i ZSZ w terminie: 2-4 marca 2016r.
Ramowy program:
830 – 930 – klasy III i IV
1000 – 1100 – klasy I i II
1130 – 1230 – klasy V i VI
1300 – 1400 – ZSZ

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice oo. Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

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.
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10 marca 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 15:30.
12 marca 2016 r.
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz. 10:00.
14-16 marca 2016 r.
• Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu naszej parafii.
15 marca 2016 r.
• Spotkanie III rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 18:00.
18 marca 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 20:00.
24 marca 2016 r.
• Wielki Czwartek. Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
o godz. 19:00.
25 marca 2016 r.
• Wielki Piątek. Uroczysta Liturgia na cześć Męki Pańskiej
o godz. 16:30.
• Droga Krzyżowa ulicami parafii o godz. 20:00.
26 marca 2016 r.
• Wielka Sobota. Święcenie pokarmów wielkanocnych
na krużgankach klasztornych od godz. 8:00 do godz. 18:00.
• Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 19:00.
27 marca 2016 r. Wielkanoc
28 marca 2016 r. Poniedziałek wielkanocny

dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12,00,16.30,
19.00

Dla młodzieży z gimnazjum i liceum
w terminie: 14-16 marca 2016r.
Ramowy program:
930 – 1030 – Gimnazja
1100 – 1200 – Szkoła muzyczna
30
12 – 1330 – Licea Ogólnokształcące
Rekolekcje dla dorosłych
10-13 marca 2016r.
Nauki rekolekcyjne będą głoszone
w dzień powszedni na mszach św.
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 14.00 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: Karmelici podążają za Chrystusem na Golgotę - miniatura z graduału karmelitańskiego o. Stanisława z 1644 r. (k. 96)

