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naszego Sanktuarium
Matki Bożej Piaskowej!
Rozpoczynamy MAJ – miesiąc szczególnie poświęcony w naszej polskiej
tradycji katolickiej Matce Bożej. Dlatego zwracam się do Was wszystkich
– Miłośników Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej, Pani Krakowa – abyśmy
na nowo, czyli z większym entuzjazmem umiłowali naszą Matkę i odnowili
nasze nabożeństwo maryjne. Nasze Sanktuarium powstało dzięki obecności Łaskami Słynącego Obrazu Matki Bożej Piaskowej. To Ona przez Swój
Obraz przez wieki wyjednywała i nadal wyprasza potrzebne łaski dla każdego, kto się ucieka pod Jej opiekę u stóp tego fresku. Tu, u Jej tronu, byli
przez Nią wysłuchiwani królowie, książęta, mieszczanie i chłopi. Tu do dziś
dnia znajdują u Niej ratunek i wsparcie profesorowie i ludzie prości – każdy, kto z ufnością Jej powierza swoje sprawy. Dlatego też trzeba, żebyśmy
i my nieustannie, a zwłaszcza w tym Maryjnym Miesiącu oddali Jej cześć
i chwałę, dziękując jednocześnie za bezmiar łask, jakimi nas nieustannie
otacza. Ostatnimi czasy nasze Sanktuarium zaczyna też bić nowym rytmem
dzięki wprowadzaniu nowych nabożeństw i uroczystości związanych z kultem świętych: Józefa, Judy Tadeusza, Antoniego, Jadwigi Królowej, czy też
kultem Bożego Miłosierdzia, ale trzeba tu postawić zasadnicze pytanie, czy
w tej naszej pobożności nie zagubiliśmy gdzieś naszej pobożności maryjnej,
na której zbudowana jest nasza pobożność związana z Sanktuarium „Na Piasku”? Kiedy patrzę wstecz, przypomina mi się, jak wielu
wiernych uczestniczyło w cotygodniowej, środowej Nowennie do Matki Bożej Piaskowej, a co widzimy dzisiaj?
Prośmy Matkę Bożą Piaskową, aby każdego z nas
na nowo rozkochała w Swoim Niepokalanym Sercu
i aby na nowo w każdym z nas rozpaliła żarliwość o Jej
chwałę „Na Piasku” w Krakowie, bo tutaj jest Jej Tron.
Niech też z tego tronu błogosławi całemu Krakowowi,
a zwłaszcza nam uciekającym się pod Jej opiekę.
o. Zbigniew Czerwień O. Carm.
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Bądź
pozdrowiona
Matko
miłosierdzia!
Z tym właśnie pozdrowieniem pragniemy się zwrócić
do Maryi Panny „Bądź pozdrowiona, Matko miłosierdzia,
Matko Boga i Matko przebaczenia, Matko nadziei i Matko łaski, Matko pełna świętej radości”. W tych kilku słowach zawarta jest synteza wiary pokoleń ludzi, którzy
utkwiwszy wzrok w ikonie Dziewicy, proszą Ją o wstawiennictwo i pociechę.
Stosowne jest przyzywanie w tym dniu Maryi Panny
przede wszystkim jako Matki Miłosierdzia. Otwarte przez
nas Drzwi Święte są bowiem Bramą Miłosierdzia. Każdy
przekraczający ten próg wezwany jest do zanurzenia się
w miłości miłosiernej Ojca, z pełnym zaufaniem i bez jakiegokolwiek lęku. Może on wyruszyć na nowo z tej bazyliki
z pewnością, że u jego boku będzie mu towarzyszyła Maryja. Jest Ona Matką Miłosierdzia, ponieważ porodziła w swoim łonie samo oblicze miłosierdzia Bożego, Jezusa, Emanuela, oczekiwanego przez wszystkich ludzi „Księcia Pokoju”
(Iz 9,5). Syn Boży, który stał się ciałem dla naszego zbawienia, dał nam swoją Matkę, która wraz z nami pielgrzymuje,
aby nigdy nas nie zostawić samymi na drodze naszego życia, zwłaszcza w chwilach niepewności i cierpienia.
Maryja jest Matką Boga, który przebacza, który obdarza przebaczeniem, i dlatego można powiedzieć, że jest
Matką przebaczenia. To słowo – „przebaczenie” – bardzo
niezrozumiane przez mentalność światową, wskazuje natomiast owoc własny, oryginalny wiary chrześcijańskiej.
Ten, kto nie potrafi przebaczać, nie poznał jeszcze pełni miłości. A tylko ten, kto naprawdę kocha jest w stanie
dotrzeć do przebaczenia, zapominając o doznanej zniewadze. U stóp Krzyża, Maryja widziała swego Syna, który
ofiarował całego siebie, a tym samym dał świadectwo, co
to znaczy kochać tak, jak kocha Bóg. W tej chwili usłyszała, jak Jezus wypowiadał słowa, które prawdopodobnie
zrodziły się z tego, czego Ona sama Go nauczała, gdy był
jeszcze dzieckiem. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią” (Łk 23,34). W tym momencie, Maryja stała się
dla nas wszystkich Matką przebaczenia. Ona sama, idąc
za przykładem Jezusa, wspomagana Jego łaską, była w stanie przebaczyć tym, którzy zabijali Jej niewinnego Syna.
Dla nas, Maryja staje się obrazem tego, jak Kościół
musi obejmować przebaczeniem tych, którzy o nie pro-

szą. Matka przebaczenia uczy Kościół, że przebaczenie
ofiarowane na Golgocie nie zna granic. Nie może go powstrzymać prawo z jego niuansami, ani też mądrość tego
świata, z jej rozróżnieniami. Przebaczenie Kościoła musi
być równie szerokie, jak przebaczenie Jezusa na krzyżu
i Maryi u jego stóp. Nie ma innej alternatywy. Dlatego
właśnie Duch Święty uczynił apostołów skutecznymi narzędziami przebaczenia, aby to, co zostało osiągnięte
przez śmierć Jezusa, mogło dotrzeć do każdego człowieka, w każdym miejscu i w każdym czasie (por. J 20,19-23).
Hymn Maryjny w końcu mówi dalej: Matko nadziei i Matko łaski, Matko pełna świętej radości. Nadzieja, łaska i święta radość są siostrami: wszystkie są darem Chrystusa, co
więcej są one wszystkie Jego imionami, wypisanymi, że tak
powiem na Jego ciele. Dar, jakim obdarza nas Maryja dając nam Jezusa Chrystusa to przebaczenie, które odnawia
życie, które pozwala mu ponownie wypełniać wolę Boga,
i które je wypełnia prawdziwym szczęściem. Ta łaska otwiera serce, aby patrzeć na przyszłość z radością człowieka
żywiącego nadzieję. Jest to nauczanie, które pochodzi
również z Psalmu: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego […] Przywróć mi radość z Twojego zbawienia” (51,12.14). Moc przebaczenia jest prawdziwym antidotum na smutek spowodowany przez urazy i żądzę zemsty. Przebaczenie otwiera
na radość i pogodę ducha, ponieważ uwalnia duszę od myśli o śmierci, podczas gdy urazy i żądza zemsty podżegają
umysł i rozdzierają serce odbierając mu spoczynek i pokój.
Przechodzimy zatem przez Drzwi Święte Miłosierdzia
będąc pewnymi, że towarzyszy nam Dziewica Matka,
Najświętsza Matka Boża, która wstawia się za nami. Pozwólmy, aby nam towarzyszyła, byśmy odkryli na nowo
piękno spotkania z Jej Synem Jezusem. Otwórzmy szeroko nasze serca na radość przebaczenia, zdając sobie
sprawę z ufnej nadziei, jaka została nam przywrócona,
aby uczynić z naszego codziennego życia pokorne narzędzie Bożej miłości.
I z miłością dzieci przyzywajmy Jej tymi samymi słowami jak mieszkańcy Efezu w okresie historycznego Soboru: „Święta Boża Rodzicielko!”.
Papież Franciszek, 1 stycznia 2016
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Maryja
Maj od dawien dawna w szczególny sposób poświęcony jest
w liturgii Kościoła Matce Bożej.
W piękno rozkwitającej wiosennej przyrody wpisane są, typowe
dla polskiej pobożności, przydrożne kapliczki z gromadzącymi się w nich wiernymi, którzy
słowami Litanii loretańskiej wzywają Jej opieki i orędownictwa…

Błogosławiona,
która uwierzyła...
Maryja, tak jak każdy człowiek
jest stworzeniem, ale wyjątkowym,
gdyż powiedziała bez wahania „tak”
na Boży plan wobec Niej. Ona pierwsza doświadczyła uprzedzającej łaski
miłosierdzia, gdyż została ochroniona od grzechu pierworodnego,
którego śladem jest w nas podejrzliwość wobec zamiarów Boga i chęć
samodzielnego decydowania o tym,
co dla nas dobre. Zgoda na Boży plan
wobec Niej stała się początkiem heroicznej drogi wiary. Maryja, jak niegdyś Abraham, pozwoliła, by kolejne
wydarzenia z Jej życia były potwierdzaniem tej decyzji zawierzania siebie Bogu: podczas ucieczki do Egiptu przed żołnierzami Heroda, przez
poszukiwania zagubionego Syna
w świątyni jerozolimskiej aż po dramat krzyża i śmierci Jezusa. Ona,
jako jedyna, przeniosła skarb wiary
przez rozpacz Wielkiej Soboty, gdy
wszystko, co niegdyś obiecał Jej Bóg,
zostało pozornie zniweczone przez
śmierć i hańbę Syna. Dlatego stała się
Matką wszystkich wierzących, Matką
Kościoła, wzorem wsłuchiwania się
w głos Ducha Świętego i uległości
wobec Jego prowadzenia. Jako Ta,
która została przez Niego ukształtowana, pomaga w naszej drodze wiary
– w rozpoznawaniu i przyjmowaniu
Bożych zamiarów, w chwilach ciem4

ności i niezrozumienia, w niebezpieczeństwach odejścia. We wszystkich
potwierdzonych objawieniach Maryja
z troską wzywa do modlitwy i osobistego nawrócenia, zawierzenia, które
staje się relacją osobową, odpowiedzią na dar miłości Jezusa i Jej.

Pośredniczka łask

„Zawierzając się po synowsku
Maryi, chrześcijanin – podobnie jak
apostoł Jan – „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko,
co stanowi jego własne życie wewnętrzne, (…) ludzkie i chrześcijańskie „ja”- pisał Jan Paweł II w encyklice
Redemptoris Mater. Śpiewana w czasie nabożeństw majowych Litania lo-

retańska najpełniej wskazuje na owo
przyjęcie. To hymn na cześć Maryi,
wychwalający cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Wezwania w niej
zawarte to zapis doświadczeń ludzi
kolejnych wieków. Okrywali Jej pomoc w swoich problemach, nazywając
Ją Matką dobrej rady, Uzdrowieniem
chorych, gdy przychodziła im z pomocą w ich duchowych i fizycznych
cierpieniach, Ucieczką grzesznych
w podnoszeniu się z grzechów i zniewoleń. Prywatnie modląc się tą litanią, można tworzyć swoje wezwania,
które będą nazywać nasze doświadczenia łask od Maryi. Bo rzeczywiście
wszystkie dary, jakie otrzymujemy
od Boga, przychodzą do nas za Jej
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pośrednictwem. Modlitwa do Niej nie
prowadzi do pominięcia osoby Jezusa, ale ułatwia otwarcie się na Niego.
Maryja nigdy nie koncentruje uwagi
na sobie, zawsze wskazując: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Dużą pomocą w autentycznej pobożności maryjnej może być „Traktat
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Choć święty
Ludwik Maria Grignion de Montfort
napisał go w początkach XVIII wieku,
został on odkryty dopiero w połowie
XIX wieku i od razu okazał się nadzwyczaj skuteczny w wprowadzaniu
duszy w głębię relacji z Bogiem przez
Maryję i Jej Serce. To właśnie jemu zawdzięczał młody Karol Wojtyła swoją
szczególną więź z Maryją, która naznaczyła cały jego pontyfikat. Traktat
ten może i dla wielu ludzi współczesnych stać się początkiem zawierzenia, które prowadzi do głębokiego
życia wiarą. Jak pokazują bowiem życiorysy wielu, świętość i głęboka więź
z Maryją łączą się ze sobą w sposób
nierozerwalny.

Tu bije serce narodu

Tytuł Królowej Polski otrzymała
Maryja wraz ze ślubami lwowskimi
Jana Kazimierza. To właśnie zawierzenie dało początek odwrotowi
Szwedów z naszego kraju. Jednak już
w 1610 roku Matka Boża nazwała się
tak, objawiając się włoskiemu jezuicie o. Giulio Mancinelliemu, który
pytał na modlitwie, jaki jeszcze tytuł
chciałaby mieć w Litanii loretańskiej.

Mówiła: „Dlaczego nie nazywasz
mnie Królową Polski? Ja to królestwo
bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy
dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego
synowie”. Ponad 200 lat później
Maryja potwierdziła to w małej warmińskiej wsi Gietrzwałd, gdzie objawiła się w koronie i z berłem w dłoni
dwóm małym dziewczynkom przygotowującym się do I Komunii świętej. Ze względu na I wojnę światową,
Episkopat Polski poprosił papieża
o ustanowienie w dniu 3 maja święta „Królowej Polski” dopiero w 1918
roku. W czasie Wielkiej Nowenny
przygotowującej Polaków do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski cały naród oddał się w niewolę Maryi, ofiarując Jej także wszystkie cierpienia
i zagrożenia dla życia wiarą i wolnością. Internowany wówczas prymas
Stefan Wyszyński pisał: „Nie istnieje

„niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co „niemożliwe” i ufnie zawierzał Jej mroczną rzeczywistość
komunistycznej ojczyzny. Maryja
swoje wybranie i troskliwą miłość
potwierdzała wielokrotnie w naszej
historii. „Doświadczenia przeszłości
uczą nas, w kim szukać oparcia (…)
– przypominał święty Jan Paweł II.
-To, co nawiązało się między Matką
Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski i Narodem w Polsce jest swego
rodzaju Przymierzem”. Gdy obecnie,
w roku obchodów 1050-lecia Chrztu
Polski, zostaną ponowione akty oddania Jej wszystkich diecezji, warto
ufnie powierzyć Jej całą naszą trudną współczesność, wierząc, że pomoże nam w niej odpowiadać „tak”
na Boże plany i wezwania.
Katarzyna Kroczek
5
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Komentarze biblijne
1 maja
J 14, 23-29
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim
przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze
ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy
jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim
to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Jezus został posłany przez Boga dla naszego zbawienia. Jest Synem Boga i najwłaściwszą Drogą do Ojca.
Wiara w Chrystusa i życie według Jego nauki daje człowiekowi gwarancje Zbawienia i życie z Bogiem w wieczności. Jezus zostawił nam instrukcję dojścia do Boga napisaną własnym życiem. Kto zastosuje ją w swoim życiu
osiągnie pełnie szczęścia w Bogu.
A czy Ty stosujesz się do instrukcji napisanej przez
Jezusa?

3 maja
J 19, 25-27
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I
od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Scena pod krzyżem Jezusa z udziałem Jego Matki oraz
umiłowanego ucznia ma niezwykłe przesłanie. W umiłowanym uczniu powinniśmy zobaczyć siebie – człowieka wierzącego w Jezusa i żyjącego według Jego Nauki.
Matka Jezusa jest również naszą Matką, w której zawsze
mamy wsparcie. Jest Orędowniczką u Jezusa, która zawsze nas zrozumie i przyjmie w matczynych ramionach.
A Ty jak często zwracasz się do naszej Matki?
6

8 maja
Łk 24, 46-53
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy
od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon
i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Jego
Wniebowstąpienie nie oznacza pozostawienie nas samotnych tu na ziemi. Wręcz przeciwnie. Jego obecność
z nami, odkąd wrócił do Ojca, weszła na wyższy poziom. Bycie Jezusa z nami jest teraz bardziej odczuwalne. Na każdym etapie historii zbawienia obecność Boga
i Jego działanie coraz bardziej się nasila, kiedy ostatecznie osiągnie szczyt przy końcu świata.
A czy Ty czujesz obecność Jezusa w swoim życiu?

15 maja
J 20, 19-23
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
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przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie
im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te
pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze
dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Pokój przekazany przez Jezusa, a przyjęty przez
uczniów jest znakiem wiary w Boga. Przyjęcie wiary
w Jezusa jest decydujące w kwestii odpuszczenia grzechów. Władza odpuszczenia grzechów dana uczniom
jest darem przekazywania Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w misję uczniów Jezusa. Ludzie wierzący
muszą otworzyć się na Ducha Świętego, aby Ten mógł
oczyścić nasze serca i przeniknąć do naszego życia. Ludzie żyjący w świecie, dający się prowadzić przez Ducha
Świętego będą pojednani z Bogiem i między sobą.
A czy Ty dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu?

Jezus w Chlebie Eucharystycznym jest Pokarmem
Wiecznym, Nieskończonym Chlebem zbliżającym nas
do Boga. W trakcie Eucharystii jesteśmy w stanie nasycić się prawdziwą Miłością tak bardzo potrzebną nam
w dzisiejszym świecie. Podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii, nawet na „pustkowiu naszej codzienności” zawsze
możemy zwrócić się do Boga i nasycić się Jego Miłością
w podczas każdej Eucharystii.
A czy Ty potrafisz odnaleźć „Prawdziwy Chleb” podczas Eucharystii?

22 maja
J 16, 12-15
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział swoim uczniom: «Jeszcze wiele mam
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».
Człowiek nie jest w stanie sam zrozumieć nauki Jezusa. To co ma nam do powiedzenia jest tak wielkie,
że bez pomocy nie dojdziemy do Prawdy. Dlatego Jezus daje nam zrozumienie w Duchu Świętym, którego
do nas przysyła. Chce byśmy z Nim współpracowali, abyśmy w Nim szukali zrozumienia nauki, którą Jezus nam
zostawił. Duch Święty to Duch Prawdy otwierający nasze
dusze, serca i umysły na Boga.
A czy ja potrafię otworzyć się na Prawdę?

26 maja
Łk 9, 11b-17
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych,
którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się
chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych
wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów
i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności

29 maja
Łk 7, 1-10
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się
przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował
i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie,
wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby
przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa
i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi.
A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego
przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem
godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam
nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz
powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja,
choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź” – a idzie; drugiemu: “Chodź” – a przychodzi; a mojemu słudze: “Zrób to” – a robi». Gdy Jezus
to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej
wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani
wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Wiara może wszystko tylko trzeba umieć otworzyć się
na Boga. Setnik uwierzył Jezusowi i Jego prośba została
spełniona. Czasami trudno jest nam uwierzyć, że wszystko będzie dobrze kiedy świat staje przeciwko nam, kiedy
spotykają nas rzeczy, których byśmy nikomu nie życzyli.
W takich sytuacjach wiara jest kluczem do przetrwania
tego co tak „po ludzku” nas przerasta. Zawsze możemy
liczyć na Jezusa, który pomoże nam przetrwać i zrozumieć przeciwności losu.
A czy ja potrafię zaufać Jezusowi?
Kamil Rączkowski
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Uczynki miłosierdzia
względem duszy

Strapionych
pocieszać
Następny uczynek miłosierdzia
względem duszy to „strapionych
pocieszać”. Iluż takich ludzi strapionych, smutnych czy zmartwionych
żyje wokół nas. Spotykamy ich w naszych rodzinach, w miejscu pracy czy
we wspólnotach zakonnych. Powodem smutku może być np. śmierć
bliskiej osoby, strata pracy czy pełnionego urzędu, trudności rodzinne, niezrozumienie albo zepchnięcie na margines lub brak sukcesów
apostolskich. Przyczyną może być
także choroba fizyczna czy psychiczna, oschłość duchowa czy problemy
w relacjach z innymi, a także wielkie

pokusy czy kryzysy wiary i tożsamości. Nie wystarczy wtedy strapionemu
powiedzieć: Nic martw się! Wszystko
będzie dobrze! Głowa do góry!
Jak wygląda chrześcijańskie pocieszenie? Przede wszystkim nie
opiera się ono na kunszcie słowa,
ale na bliskości i empatii. Przywołajmy jako przykład sytuację z Ogrójca.
„Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy
przyszedł na miejsce, rzekł do nich:
«Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich
na odległość jakby rzutu kamieniem,

upadł na kolana i modlił się tymi
słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł
z nieba i umacniał Go. Pogrążony
w udręce jeszcze usilniej się modlił,
a Jego pot był jak gęste krople krwi,
sączące się na ziemię” (Łk 22, 39-44).
Chrystus w Ogrójcu, tak bardzo
ludzki w swoim lęku przed cierpieniem duchowym i fizycznym, pozwolił, aby Go pocieszał Anioł. Niestety,
nie zapisano słów, które Anioł skierował do Jezusa w tej godzinie duchowej agonii.
Drugi przykład wzięty z Ewangelii. Na Drodze Krzyżowej Chrystus
przyjął pociechę, którą dała Mu obecność Matki. Pocieszanie niewiast (VIII
Stacja Drogi Krzyżowej) to właśnie
spotkanie z Matką (zob. Łk 23,2731). Ona była obecna – chociaż milczała. Nie tłumaczyła Jezusowi: Nie
martw się, będzie lepiej. Nie obiecywała łatwego rozwiązania sytuacji.
Ale czyż Jej obecność nie była dla Jezusa źródłem pocieszenia i umocnienia? Czyż oczekiwał On od Matki czegoś więcej niż współczucia?
Umęczony Chrystus mówiąc kobiet:
„Nie płaczcie nad Mną, ale nad sobą
i synami waszymi” (Łk 23,28) budzi
nadzieję, że przez prawdziwy żal
jest szansa naprawy grzechu. W tej
stacji rodzi się dialog miłosierdzia.
https://wobroniewiaryitradycji.files.
wordpress.com/2012/02/dk8.jpg
Chrystus na drodze krzyżowej
nie przestaje myśleć o innych. Jego
myśl jest skierowana ku tym, których trzeba pocieszać. Cierpienie nie
zamyka Mu oczu na niedolę ludzką.
On nadal jest człowiekiem i bratem
cierpiących, uczestnikiem człowieczeństwa i braterstwa. Dostrzega
płaczące niewiasty.
Spotykając strapione osoby należy okazać im zrozumienie oraz
współczucie, a przede wszystkim należy je wysłuchać i pozwolić im się
wyżalić. Zachęca nas do takiej postawy Pismo Święte: „Weselcie się
z tymi, którzy się weselą, płaczcie
z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 15). Pamiętajmy o tym!
o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Uczynki miłosierdzia
względem ciała

Podróżnych
w dom przyjąć
Pochylając się nad tematyką uczynku miłosiernego dotyczącego przyjęcia przybysza pod swój dach dotkniemy trzech spraw: nauczania biblijnego,
chwalebnej polskiej tradycji i lęku
przed obcym.

Biblia o gościnności

Pismo Święte wielokrotnie mówi
o gościnności, wręcz obowiązku
przyjęcia przybysza lub obcego. Zachęcam do znalezienia opracowań
na ten temat w artykułach, a nawet
publikacjach książkowych. Ks. Bogusław Nadolski wskazuje, iż w Biblii
hebrajskiej nakaz miłości cudzoziemca występuje trzydzieści sześć
razy. Można przytoczyć tu: spotkanie
Abrahama z trzema gośćmi w pobliżu dębu Mamre, wdowę z Sarepty
goszczącą proroka Eliasza (Krl 17,
8-24) czy wreszcie wyznanie Hioba:
„Żaden przybysz nie nocował u mnie
na dworze, moje drzwi stały się
otworem dla wszystkich podróżnych” (Hi 31,32). Zainteresowanych
tematem gościnności odsyłam do artykułów Ks. Antoniego Paciorka czy
wspomnianego ks. Nadolskiego.
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto
przyjmuje proroka jako proroka,
nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma. Kto poda kubek świeżej
wody do picia jednemu z tych naj-

mniejszych, dlatego że jest uczniem,
zaprawdę powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody” (Mt 10,40-42).
To bardzo ważne Jezusowe wezwanie nakazuje nam widzieć w bliźnim samego Chrystusa! Nasz Mistrz
z Nazaretu, kiedy będzie nas sądził
jako Król wypowie słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, mnieście
uczynili!” (por. Mt 25, 31-46). Chrystus wiedział, co to znaczy BRAK gościnności. Pamiętamy okoliczności
narodzenia w Betlejem i brak miejsca
nawet w gospodzie. Znane są słowa
„Lisy mają nory i ptaki powietrzne –
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie
ma miejsca, gdzie by głowę mógł
oprzeć” (Łk 9, 58).
Jak zatem to biblijne i chrześcijańskie wezwanie realizowane jest
w naszych domach, naszej Ojczyźnie? Wielu z czytających te słowa zapewne doznało gościnności podczas
pielgrzymek. Zawsze jest to przejaw
wielkoduszności i hojności ale chrześcijanin wie, że to przede wszystkim
podążanie za nakazami Chrystusa,
aby tak czynić bliźniemu.

Cnota gościnności

„Gość w dom, Bóg w dom.”; „Nigdzie gościnność taka, jak u Polaka.”;
„Czym chata bogata.” To tylko niektóre piękne i często używane polskie
powiedzenia ukazujące jedno z tych
chlubnych naszych cech narodowych.
Warto odwołać się jeszcze do dwóch

polskich odniesień. Pięknej wigilijnej
tradycji, gdy zostawiamy jedno puste
miejsce przy stole, gdyby Pan Jezus
zechciał przyjść do nas człowieku
ubogim lub potrzebującym. A drugie
odniesienie zawarte jest w dziejach
narodu, gdy pod dachem naszej Ojczyzny schronienie znaleźli przedstawiciele różnych narodów, mniejszość
i etnicznych czy religijnych.
Dzisiejszy historyczny kontekst
nie pozwala nam pozostać w obrębie sentymentalizmu, ale wyznacza
konkretne wyzwania. Są nimi: postawa wobec uchodźców oraz przyjęcie pielgrzymów na Światowe Dni
Młodzieży. Towarzyszą im również
lęk i ostrożność. Z pomocą przychodzą nam cnoty takie jak: roztropność
i mądrość. To one pomagają nam
rozeznać, czy kogoś przyjmiemy
czy nie. Absolutną cnotą, która powinna być priorytetem w podejmowaniu przez nas decyzji jest miłość
i wielkoduszność. Ale nie można zapomnieć, że mądrość i roztropność
są wezwaniem także do czujności,
a nie naiwności. Jest takie zdanie
w Księdze Syracha: „Nie wprowadzaj
do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy
oszusta. Przyjmij obcego do domu,
a wtrąci cię w zamieszanie i oddali
cię od twoich najbliższych.” (Syr 11,
29.34). Należy więc pamiętać o miłosiernej, ale nie bezrefleksyjnej gościnności.
Grzegorz Bobek
9

Na Piasku nr 5 (465)   maj 2016

Tajemniczy święty
Próżno szukać w tej części Europy drugiego miasta,
w którym można by znaleźć tyle grobów osób wyniesionych przez Kościół katolicki do chwały ołtarzy. W chwili obecnej krakowskie świątynie kryją w swych murach
szczątki 9 świętych, 9 błogosławionych oraz kilkunastu
sług bożych. Są wśród nich osoby, do grobów których
licznie pielgrzymują wierni z całej Polski i świata (np. św.
Stanisław BM, św. Jacek, św. Faustyna), ale także ci, których kult niejednokrotnie ma charakter bardziej lokalny
(np. św. Stanisław Kazimierczyk, bł. Bronisława). Wiele
napisano w ostatnich latach o „krakowskich” świętych
i błogosławionych, przedstawiając wyczerpująco zarówno
ich życiorysy, jak i dzieje samego kultu. Nie brak jednak
w Krakowie także grobów świątobliwych osób otaczanych
niegdyś czcią, a dziś już niemal całkowicie zapomnianych,
o których próżno szukać jakichkolwiek informacji. Jest
wśród nich niezwykle tajemnicza postać, święty, który
znalazł ostateczne miejsce wiecznego spoczynku w murach krakowskiego kościoła sióstr wizytek. W świątyni
pod wezwaniem św. Franciszka Salezego, w dolnej części
ołtarza św. Marii Magdaleny (pierwszy po prawej stronie
od wejścia) dostrzec można okazałą, barokową trumnę
opatrzoną łacińską inskrypcją Corpus Sancti Fructuosi
Martyris (Ciało Świętego Fruktuozego Męczennika).
Kim był ów tajemniczy święty i jak jego relikwie
znalazły się w Krakowie? Wyczerpującej odpowiedzi
na pierwsze pytanie niestety nie sposób dziś udzielić. Hagiografowie wyróżniają trzech świętych o imieniu Fruktuozy (Fruktuoz, Fruktuozus), z których jeden,
czczony niegdyś w Portugalii, wzywany w przypadkach
pogryzień przez wściekłe psy, okazał się być wytworem
fantazji średniowiecznych literatów. Dwóch pozostałych
świętych o tym imieniu to jednak postacie autentyczne o całkiem dobrze udokumentowanych życiorysach.
Pierwszy z nich, biskup Terragony wraz ze swymi diakonami, Auguriuszem i Eulogiuszem, zginął męczeńską
śmiercią z rozkazu cesarza Waleriana w 259 r. Kościół
wspomina go co roku 21 stycznia. Drugim był żyjący w VII w. św. Fruktuozy biskup Bragi, fundator wielu
10

klasztorów, autor reguł zakonnych. Zmarł 9 kwietnia
około 665 r., a jego ciało złożono w katedrze w Bradze.
W 1102 r. relikwie przeniesiono do Santiago de Compostela, a jego święto obchodzone jest 15 kwietnia.
Relikwie znajdujące się w kościele sióstr wizytek nie
mogą zatem należeć ani do męczennika z Terragony ani
do świętego biskupa Bragi. Kim więc jest „krakowski”
św. Fruktuozy, skoro próżno szukać jakichkolwiek informacji na jego temat?
Pewne jest, że jego relikwie sprowadziła do Polski
z katakumb rzymskich na początku XVIII stulecia królowa Maria Kazimiera, żona króla Jana III Sobieskiego.
Najpewniej są to szczątki jednego z wielu anonimowych
męczenników zamordowanych w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa. Trzeba w tym miejscu wspomnieć,
że we wczesnym chrześcijaństwie wszystkich męczenników od razu po śmierci uznawano za świętych. Relikwie
św. Fruktuozego królowa Maria Kazimiera podarowała
Matce Przełożonej Katarzynie Krystynie Branickiej, fundatorce krakowskiego klasztoru wizytek. Przez kilkanaście lat czczone były w klasztorze. Z inicjatywy przełożonej Matki Franciszki Szembek szczątki męczennika
złożono do rzeźbionego relikwiarza w kształcie trumny,
którą 9 maja 1720 r. uroczyście przeniesiono w licznej
asyście duchowieństwa do ołtarza św. Augustyna w kościele. Tam spoczywały do 1876 r., kiedy przeniesiono
je do bocznego ołtarza św. Joanny Franciszki de Chantal
(w prezbiterium). W 1958 r. trumnę oraz relikwie oczyszczono i umieszczono, za pozwoleniem arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, pod mensą ołtarza św. Marii Magdaleny, gdzie znajdują się do dziś. Co ciekawe, Kongregacja
Obrzędów Stolicy Apostolskiej dekretem z 23 listopada
1876 r., potwierdzonym dwukrotnie przez krakowską
Kurię, zezwoliła krakowskiemu klasztorowi wizytek
na odprawianie uroczystej mszy św. ku czci św. Fruktuozego, męczennika, corocznie w dniu 9 maja.
Jak zapewniają siostry wizytki, kult tajemniczego
świętego przetrwał do naszych czasów.
Leszek Zaraska
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Nieszczelna amfora

czyli

Kącik dla Dzieci
Moderator RAM: Agnieszka Zalarska

Pewien wieśniak codziennie dostarczał do wioski
wodę ze źródła w dwóch pękatych amforach, przytroczonych do grzbietu osła, kroczącego u jego boku. Z jednej
z amfor, starej i pełnej pęknięć, podczas wędrówki wyciekała woda. Druga, nowa i bez skazy, utrzymywała całą
zawartość, co do kropli. Stara, spękana amfora czuła się
biedna i nieużyteczna, tym bardziej, że nowa nie przepuściła żadnej okazji, by podkreślić swą doskonałość: „ Ja
nie tracę nawet kropeleczki wody!” Pewnego ranka stara
amfora zwierzyła się właścicielowi:
– Wiesz, jestem świadoma moich ograniczeń. Przeze
mnie tracisz czas, trud i pieniądze. Kiedy dochodzimy
do wioski, jestem w połowie pusta. Wybacz mi moją niedoskonałość i moje rany. Następnego dnia podczas wędrówki właściciel zwrócił się do spękanej amfory, mówiąc:
– Popatrz na pobocze drogi.
– Jest przepiękne, pełne kwiatów.
– To dzięki tobie – odpowiedział właściciel. – To ty
każdego dnia podlewasz pobocze drogi. Kupiłem paczuszkę nasion kwiatów i posiałem je wzdłuż drogi, a ty,
nie wiedząc o tym, niechcący podlewasz je każdego dnia.

1
2
3

Krzyżówka

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podpowiedzi:
1. jeden z Apostołów, zdradził Pana Jezusa.
2. ... Post – przed Wielkanocą
3. inaczej Pismo Święte
4. imię mamy Pana Jezusa
5. biały okrągły chleb używany do Mszy Świętej
6. Stary ......... i Nowy ........
7. święto upamiętniające Zmartwychwstanie Pana Jezusa
8. Ostatnia ...; uczestniczył w niej Jezus i Jego 12 uczniów

9. jeden z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa
10. czyta się ją podczas każdej Mszy Świętej po śpiewie
Alleluja
11. Jan Paweł II, Benedykt XVI lub Franciszek
12. inaczej 10 przykazań
Kartki z rozwiązaniami krzyżówki, opatrzone imieniem i nazwiskiem należy przynieść do zakrystii 22 maja 2016 r., po Mszy św.
dla dzieci o godz. 11.00. Czekają nagrody.
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Z życia parafii i klasztoru
Śluby wieczyste br. Jarosława Pyzia O. Carm.
W Patronalną Uroczystość Patrona naszej Prowincji – św.
Józefa, 19 marca 2016 roku, o godz. 10.00 br. Jarosław
Pyzia O. Carm. złożył w naszej Bazylice śluby wieczyste
na ręce o. Prowincjała Bogdana Megera O. Carm.

Pogrzeb
o. Roberta Franciszka Górskiego O. Carm.
W Niedzielę Palmową rozpoczęły się uroczystości pożegnalne naszego zmarłego Współbrata, o. Roberta.
O godz. 20.00 ciało zmarłego o. Roberta zostało wprowadzone do Bazyliki, gdzie zostały odśpiewane nieszpory i odmówiony różaniec w jego intencji. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się w Wielki Poniedziałek, 21 marca
2016 roku. O godz. 10.30 w otoczeniu rodziny i wiernych – 27 kapłanów i 2 biskupów sprawowało Mszę św.
w intencji o. Roberta. O godz. 13.00 na Cmentarzu Batowickim zostały pochowane doczesne szczątki naszego
zamarłego Współbrata.

Życiorys
Ojciec Franciszek Robert Górski urodził się 4 października 1934 r. w Mordarce koło Limanowej. Mając 17 lat,
w lipcu 1951 r., wstąpił do nowicjatu Zakonu Karmelitów
w Oborach. Po czteroletniej formacji zdecydował się złożyć profesję wieczystą, co uczynił 4 października 1955 r.
w Krakowie. Cztery lata później, 29 czerwca 1959 r.
w kościele Bożego Ciała w Krakowie przyjął święcenia
kapłańskie z rąk ks. bp Karola Wojtyły. W czasie swojego zakonnego i kapłańskiego życia pełnił wiele różnych
funkcji. Między innymi został powołany na rektora seminarium, ekonoma prowincji, opiekuna Polonii w Stanach Zjednoczonych, a także przeora klasztoru w Pilźnie. W 2005 r., kiedy lekarze zdiagnozowali chorobę
nowotworową i potrzebę operacji, został skierowany
do klasztoru w Krakowie, gdzie spędził swoje ostatnie
11 lat, posługując jako spowiednik. W konwencie krakowskim przeżywał jubileusze 50- i 55-lecia kapłaństwa.
Do domu Ojca odszedł 17 marca 2016 r.
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Koncert Piwnicy św. Norberta
W Wielką Środę, 23.03.2016, Piwnica św. Norberta zaprezentowała w kaplicy brackiej naszej bazyliki wielkopostny koncert Drzewo Święte.
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Triduum Paschalne 2016
W dniach 24-27 marca 2016 roku odbyły się uroczystości
Triduum Paschalnego, najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek ulicami naszej parafii o godz. 20.00 odbyła się tradycyjnie Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież naszego duszpasterstwa – Wspólnotę Flos Carmeli.
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Święto Miłosierdzia Bożego

Dzień Świętości Życia

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia 2016 roku,
w Godzinie Miłosierdzia, odbyło się nabożeństwo ku
czci Bożego Miłosierdzia.

W uroczystość Zwiastowania NMP (w tym roku 4 kwietnia ze względu na przypadający 25 marca Wielki Piątek),
kiedy w całym Kościele obchodzimy Dzień Świętości Życia, w naszej Bazylice, podczas Mszy św. o godz. 16.30
i 19.00, 43 osoby podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Sakrament bierzmowania
W środę, 6 kwietnia 2016 roku, o godz. 17.00 ks. Bp
Grzegorz Ryś udzielił Sakramentu bierzmowania 43 młodym osobom.

Duduk
W niedzielę 10.04.2016r. gościliśmy p. Kamila Radzimowskiego – jedynego artystę w Polsce grającego na antycznym instrumencie sprzed 3 tysięcy lat – DUDUKU
ORMIAŃSKIM.

Chór męski z Brescii
W niedzielę 10 kwietnia gościliśmy Męski Chór z Brescii
z północnych Włoch, który przybył do Krakowa na pielgrzymkę pod opieką ojca Italo. Chór wykonał kilka śpiewów podczas Mszy św. o godz. 19.00.
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Nabożeństwa majowe godz. 18.30
KALENDARIUM
3 maja 2016 r.
• Uroczystość Królowej Polski.
6 maja 2016 r.
• Pierwszy piątek miesiąca. Modlitwa w intencji ŚDM.
O godz. 19.00 Eucharystia i po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
7 maja 2016 r.
• I spowiedź dla dzieci ze szkół: SP nr 7 i SP im. Piotra
Michałowskiego o godz. 10.00.
• Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16.30.
• Święcenia diakonatu br. Jarosława Pyzia O. Carm.
podczas Mszy św. o godz. 19.00 udzieli ks. biskup
Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji
płockiej.

12 maja 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 15.30.
15 maja 2016 r.
• I Komunia Święta dzieci ze SP Muzycznej
o godz. 10.00.
• I Komunia Święta dzieci ze SP Academos
o godz. 12.00.
21 maja 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 18.15.
24 maja 2016 r.
• Spotkanie I rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 16.30.

8 maja 2016 r.
• I Komunia Święta dzieci ze SP nr 7 o godz. 10.00.
• I Komunia Święta dzieci ze SP im. Piotra Michałowskiego o godz. 12.00.

26 maja 2016 r.
• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pana – procesja ulicami naszej parafii po Mszy św.
o godz. 16.30.

9 maja 2016 r.
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 17.00.

28 maja 2016 r.
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.
• Rozpoczęcie Triduum przed Uroczystością Nawiedzenia NMP o godz. 19.00.

10 maja 2016 r.
• Spotkanie I rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 16.30.
11 maja 2016 r.
• Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz.
17.15 w sali na krużgankach klasztoru. Wieczór
Uwielbienia. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

31 maja 2016 r.
• Nawiedzenie NMP. Tytuł naszej bazyliki – Odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 18.00

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice 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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29 maja 2016 r.
• Nieszpory szkaplerzne godz. 18.30.

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 14.00 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

Na okładce: Matka Boża - patronka Kościoła. Graduał karmelitański o . Stanisława z 1644 r., k. 263.

