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Jak każdego roku o tej porze, prze-
żywamy październik –  miesiąc 

różańcowy. Jednakże w  tym roku 
przeżywać go będziemy w znacznie 
uroczystszy sposób, gdyż obcho-
dzimy piękne jubileusze. Oczywi-
ście mam na  myśli jubileusz setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, do  której to  uro-
czystości w  sposób bezpośredni 
przygotowywać  się będziemy przez 
cały październik, odmawiając róża-
niec. Ale  pragnę również przypo-
mnieć o  innej rocznicy. Otóż 40 lat 
temu –  16  października 1978 roku 
–  cały świat obiegła radosna nowi-
na, że na Stolicy Piotrowej zasiądzie 
papież „z dalekiego kraju” – z Polski 
– kardynał Karol Wojtyła, który obrał 
sobie imię Jan Paweł II.

Nie trzeba też chyba nikomu 
przypominać, jak ten Papież –  Po-
lak, serdecznie kochał Maryję Dzie-
wicę i jak wiernie oddawał Jej cześć. 
On też ucząc nas prawdziwego na-
bożeństwa do  Matki Najświętszej 
nieustannie zachęcał do  odmawia-
nia różańca. W Ludźmierzu w 1997 
roku mówił do nas – Polaków: „Ró-
żaniec, to  moja ulubiona modlitwa! 
Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała 
w  jej prostocie i  jej głębi. W  tej mo-
dlitwie powtarzamy po  wielokroć sło-
wa, które Dziewica Maryja usłyszała 
od  Archanioła i  od  swej kuzynki, Elż-
biety. Na  tle słów: „Zdrowaś Maryjo” 
dusza uzmysławia sobie zasadnicze 

wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa 
Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak 
bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania.

Od wieków z różańcem w ręku przy-
chodzili tu pielgrzymi różnych stanów, 
rodziny i  całe parafie, aby od  Maryi 
uczyć  się miłości do  Chrystusa. I  wy-
bierali w  ten sposób szkołę najlepszą. 
Rozważając bowiem tajemnice różańco-
we patrzymy na misterium życia, męki, 
śmierci 1 zmartwychwstania Pana Jej 
oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona 
w swym sercu matczynym je przeżywa-
ła. Odmawiając różaniec rozmawiamy 
z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszyst-
kie nasze troski i  smutki, radości i  na-
dzieje. 

Myślę, że  nie potrzeba już do-
dawać żadnych słów, żeby zachęcić 
każdego z  nas do  codziennego od-
mawiania różańca, zwłaszcza w paź-
dzierniku. Niech Maryja –  Królowa 
Różańca Świętego każdego i  każdą 
z nas ma w Swojej opiece.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Królowa  
Różańca Świętego
Drodzy Czciciele Różańcowej Pani!
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Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Po rozpatrzeniu mądrości, jako pierwszego z siedmiu 

darów Ducha Świętego, chciałbym dziś zwrócić uwagę 
na  drugi dar, to  znaczy dar rozumu. Nie chodzi tutaj 
o  ludzką inteligencję, zdolności intelektualne, którymi 
możemy być obdarowani mniej lub bardziej. Jest to na-
tomiast łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty, 
rozbudzająca w  chrześcijaninie zdolność wyjścia poza 
zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli 
Boga oraz Jego planu zbawienia.

Apostoł Paweł, zwracając się do wspólnoty w Koryncie 
dobrze opisuje skutki tego daru: – to znaczy co w nas czy-
ni ten dar rozumu – i Paweł powiada: „ani oko nie widzia-
ło, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha” (1 Kor 2,9-
10). Nie oznacza to oczywiście, że chrześcijanin może zro-
zumieć wszystko i mieć pełną znajomość Bożych planów: 
wszystko to pozostaje w oczekiwaniu na przejawienie się 
w całej swej jasności, gdy znajdziemy się przed obliczem 
Boga i będziemy naprawdę jedno z Nim. Jednak, jak su-
geruje samo to słowo, intelekt pozwala na „intus legere”, 
na „dogłębne odczytanie”. Ten dar sprawia, że rozumie-
my sprawy, tak jak pojmuje je Bóg, z  inteligencją Boga. 
Można pojmować daną sytuację z  inteligencją ludzką, 
roztropnością i jest to słuszne. Ale dogłębne rozumienie 
danej sytuacji, tak jak rozumie ją Bóg jest skutkiem tego 
daru. Jezus zechciał zesłać nam Ducha Świętego, abyśmy 
mieli ten dar, abyśmy wszyscy mogli pojmować sprawy, 
tak jak pojmuje je Bóg, z Bożą inteligencją. Jest to piękny 
dar, którym obdarzył nas Bóg! Dar Ducha Świętego wpro-
wadza nas w zażyłość z Bogiem i czyni nas uczestnikami 
planu miłości, jaki ma On wobec nas.

Tak więc jest rzeczą oczywistą, że  dar rozumu jest 
ściśle związany z wiarą. Gdy Duch Święty mieszka w na-

szych sercach i oświeca nasze umysły, to pozwala nam 
wzrastać z dnia na dzień w zrozumieniu tego, co Pan po-
wiedział i uczynił. Sam Jezus powiedział uczniom: „Po-
ślę wam Ducha Świętego, który sprawi, że zrozumiecie 
wszystko, czego was nauczałem”. Zrozumieć nauczanie 
Jezusa, Jego Słowo, Ewangelię, zrozumieć Słowo Boże. 
Ktoś może czytać Ewangelię i coś z niej zrozumieć. Kie-
dy jednak czytamy Ewangelię ze  wspomnianym darem 
rozumu, to  możemy zrozumieć głębię słów Boga. Jest 
to wielki dar, wielki dar o który wszyscy musimy prosić 
i to prosić wspólnie: „Daj nam Panie dar rozumu!”.

W  Ewangelii św. Łukasza znajdujemy wydarzenie, 
które bardzo dobrze wyraża głębię i  moc tego daru. 
Dwaj uczniowie, którzy byli świadkami śmierci Jezusa 
na krzyżu i pochowania w grobie, rozczarowani i zała-
mani odchodzili z  Jerozolimy i  wracali do  swojej wio-
ski zwanej Emaus. Kiedy byli w drodze, dołączył do nich 
zmartwychwstały Jezus i  zacząć z  nimi rozmawiać, 
ale ich oczy przysłonięte smutkiem i rozpaczą, nie potra-
fiły Go rozpoznać. Jezus z nimi podążał, ale byli oni tak 
bardzo smutni, tak zrozpaczeni, że go nie rozpoznawali. 
Ale kiedy Pan wyjaśniał im Pisma, aby zrozumieli, że On 
musiał cierpieć i umrzeć, a następnie zmartwychwstać, 
ich umysły otwarły się, a w ich sercach na nowo rozpali-
ła się nadzieja (por. Łk 24, 13- 27). Tego właśnie dokonu-
je w nas Duch Święty. Otwiera nam umysł, otwiera nas, 
byśmy lepiej rozumieli sprawy Boże i ludzkie, sytuacje, 
wszystko.

Jakże ważny dla naszego życia chrześcijańskiego jest 
dar rozumu! Prośmy Pana, aby nim nas wszystkich ob-
darzył, byśmy rozumieli, tak jak On rozumie to, co się 
przydarza, a zwłaszcza zrozumieli Słowo Boże w Ewan-
gelii. Dziękuję. 

Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona na Placu  
św. Piotra w Watykanie w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Dary Ducha Świętego
Dar Rozumu
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7 października

Mk 10, 2-16
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić 
na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał 
Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i  oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: 
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał 
wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, 
lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech 
człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, 
a  bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 
I  jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za  innego, 
popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, 
żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali 
im tego. A  Jezus, widząc to, oburzył  się i  rzekł 
do  nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do  Mnie, 
nie przeszkadzajcie im; do  takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie 
do  niego”. I  biorąc je w  objęcia, kładł na  nie ręce 
i błogosławił je.

Małżeństwo to  akt urzeczywistniony poprzez ślub, 
podczas, którego dwójka ludzi przysięga sobie przed 
Bogiem, że  bez względu na  wszystko będą ze  sobą 
do  końca życia. Małżeństwo to  również powołanie, 
gdzie kochające  się osoby „powołują”  się nawzajem 

do  wyboru takiej drogi życiowej. Małżonkowie biorą 
odpowiedzialność przed Bogiem za  siebie wzajemnie, 
a  ich wspólne życie powinno zmierzać w kierunku ży-
cia w  wieczności z  Bogiem. Każde małżeństwo musi 
zmierzyć się z doświadczeniami ziemskiej egzystencji, 
często z bólem, cierpieniem i rozczarowaniem. Należy 
wtedy pamiętać, że  Bóg jest zawsze z  nami, że  to  co 
nas spotyka ma większy sens, czasami nie zrozumiały 
w  sposób ludzki. Małżeństwo, w którym mieszka Bóg 
przetrwa najtrudniejsze próby i  doprowadzi małżon-
ków do wieczności w niebie.

14 października

Mk 10, 17-30)
Gdy Jezus wybierał  się w  drogę, przybiegł pewien 
człowiek i  upadłszy przed Nim na  kolana, zaczął 
Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 
Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i  matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. 
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i  rzekł mu: 
„Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i  rozdaj ubogim, a  będziesz miał skarb w  niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał 
na  te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i  rzekł 
do  swoich uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają 
dostatki, wejść do  królestwa Bożego”. Uczniowie 
przerazili  się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im 
rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego 
tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu 
wejść do  królestwa Bożego”. A  oni tym bardziej  się 

Komentarze biblijne
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dziwili i  mówili między sobą: „Któż więc może być 
zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i  rzekł: „U ludzi 
to  niemożliwe, ale  nie u  Boga; bo u  Boga wszystko 
jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do  Niego: 
„Oto my opuściliśmy wszystko i  poszliśmy za  Tobą”. 
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci 
lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, 
a życia wiecznego w czasie przyszłym”

Droga do życia wiecznego z Bogiem to nie tylko prze-
strzeganie zasad, które od Niego otrzymaliśmy, ale rów-
nież podążanie za Jego głosem w naszej ziemskiej wę-
drówce. Życie ludzkie jest stanem przejściowym, który 
powinien prowadzić nas do Boga. Doczesność i material-
ność otaczająca nas każdego dnia potrafi zaburzać nasze 
dążenia i starania w drodze do Stwórcy. Pamiętajmy jed-
nak, że żyjemy dla Boga, a wszystko co „ziemskie” i tak 
zostanie po naszej śmierci.

21 października

Mk 10, 35-45
Jakub i  Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do  Jezusa 
i  rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił 
to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, 
żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy 
w  Twojej chwale siedzieli jeden po  prawej, a  drugi 
po  lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, 

o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, 
albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” 
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł 
do  nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie. Nie do  Mnie jednak należy dać miejsce 
po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono 
tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało 
to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba 
i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
„Wiecie, że  ci, którzy uchodzą za władców narodów, 
uciskają je, a  ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 
chciał  się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 
A  kto by  chciał być pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i  Syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie jako okup za wielu”.

Nie ma ludzi lepszych i  gorszych w  oczach Boga. 
On  nas nie szufladkuje, nikogo nie skreśla, darzy nas 
miłością nieograniczoną i  czystą. Każdy człowiek jest 
grzeszny i upadek jest czymś naturalnym. Najważniejsze 
w tym, to umieć podnieść się i nadal podążać z Bogiem 
w kierunku zbawienia.

28 października

Mk 10, 46b-52
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził 
z  Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze. A  słysząc, że  to  jest 
Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj  się nade mną!” Wielu nastawało na  niego, 
żeby umilkł. Lecz on  jeszcze głośniej wołał: „Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: 
„Zawołajcie go”. I  przywołali niewidomego, mówiąc 
mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił 
z  siebie płaszcz, zerwał  się na  nogi i  przyszedł 
do  Jezusa. A  Jezus przemówił do  niego: „Co chcesz, 
abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, 
żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i  szedł za Nim 
drogą.

Dla  Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nasza wiara 
jest motorem, który może zmienić nasze życie w  taki 
sposób, że po  ludzku nie będziemy w stanie tego wy-
tłumaczyć. Bóg kocha każdego człowieka i pragnie jego 
szczęścia, chce, by  każdy człowiek osiągnął zbawieni 
i mógł razem z nim cieszyć się życiem wiecznym. Nasza 
wiara może nas „uzdrowić”, ale żeby tak było, to musi-
my ufać Bogu i być świadomi, że wszystko co się dzieje 
w naszym życiu ma zbliżyć nas do wieczności, a w kon-
sekwencji dać możliwość życia wiecznego z Bogiem.

Kamil Rączkowski
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Felix saeculum Cracoviae to  czas kiedy w  XV  wieku 
w stolicy Królestwa żyło kilku pobożnych i bogobojnych 
mężów. Ich heroiczność cnót sprawiła, że  łączyli  się 
więzami przyjaźni tworząc, jak później pisano, konfra-
ternię. Mieszkali niedaleko siebie: św. Jan z Kęt w Colle-
gium Maius, Michał Giedroyć w klasztorze przy koście-
le św. Marka, Świętosław Milczący (wielki ofiarodawca 
ksiąg dla studium karmelitańskiego na Piasku) przy ko-
ściele Mariackim, św. Szymon z  Lipnicy w  klasztorze 
bernardynów na  Stradomiu, a  św. Stanisław Kazimier-
czyk w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu. Właśnie 
w  tym ostatnim kościele możemy podziwiać ogromny 
obraz przedstawiający tą świątobliwą kompanię.

Jednak wśród nich szczególne miejsce ma św. Jan 
Kanty. Urodził się w Kętach w 1390 roku. Po ukończe-
niu szkół w rodzinnym mieście zapisał się na uniwer-
sytet w  Krakowie. Studiował, a  następnie wykładał 
filozofię. Był również kierownikiem szkoły w  klasz-
torze bożogrobców w Miechowie. W wieku około 40 
lat zaczął studiować teologię i  zdobył tytuł magistra 
(ówczesnego doktora). Wolny czas spędzał na przepi-
sywaniu rękopisów, potrzebnych do wykładów, a także 
do lektury studentom. Do dziś Biblioteka Jagiellońska 
przechowuje 15 (spośród 26) jego dzieł. Żył bardzo 
pobożnie i skromnie. Dzielił się wszystkim z biedniej-
szymi, a  gdy nie starczało pieniędzy oddawał nawet 
własne odzienie i buty. Umarł 24 grudnia 1473 w opinii 
świętości i został pochowany w kościele św. Anny.

W  pierwszej połowie XVII  wieku przedstawiciele 
Akademii Krakowskiej, w atmosferze zagrożenia konku-
rencją uczelni jezuickiej, bardziej intensywnie zajęli się 
życiem Jana z  Kęt, promując go na  głównego patrona 
uniwersytetu. Beatyfikacja Jana z Kęt nastąpiła w 1680 
roku. Niemal wiek później jego kanonizacji dokonał Kle-
mens XIII – 16 lipca 1767 roku. Nieco wcześniej, w 1737 
roku, ogłoszono go patronem Polski i Litwy.

W ikonografii św. Jan z Kęt przestawiany jest zawsze 
w todze profesorskiej. Jego atrybutem jest również lilia, 
książka i biret. Widzimy go również w scenach cudu złą-
czenia rozbitego dzbanka (obraz w  kościele św. Anny) 
oraz w czasie modlitwy przed obrazem Misericordia Do-
mini z kościoła św. Anny.

W  takiej właśnie scenie namalowany został św. Jan 
Kanty na karmelitańskim obrazie. Jego twórcą był Kazi-
mierz Mołodziński, o  którym w  wakacyjnym numerze 
pisała Klaudia Sułkowska. Obraz powstał w  czasie bli-

skim kanonizacji św. Jana (ok. 1767-1770). Obecnie wisi 
na  krużgankach klasztoru, natomiast jeszcze w  1869 
był umieszczony w prezbiterium kościoła nad wejściem 
do kaplicy brackiej. Prócz niego w klasztorze jest także 
inny, niewielki wizerunek świętego wzorowany na  ob-
razie z pobliskiego kościoła franciszkanów-reformatów. 
Widzimy na nim przed obrazem Misericordia Domini św. 
Jana Kantego oraz św. Franciszka.

Wybitny znawca życia i dzieł św. Jana Kantego, prof. 
Roman Maria Zawadzki, który od ponad pół wieku zaj-
muje się tym świętym, opisał zachowaną w naszej biblio-
tece zakonnej niezwykłą pamiątkę – rękopis kazań wy-
głoszonych z okazji kanonizacji świętego Jana Kantego 
w rzymskim kościele św. Stanisława w lutym 1768 roku. 
Były wygłoszone w czasie uroczystego triduum pokano-
nizacyjnego w polskim kościele przy Via delle Botteghe 
Oscure. Autor jednego z nich nakreślił panoramę polskiej 
religijności, wychwalał Akademię Krakowską, wspominał 
świątobliwych mężów, a także nawiązał do zwycięstwa 
wiedeńskiego –  opisał pobożność króla Jana III i  jego 
modlitwę przy grobie Jana Kantego, podczas której wy-
prosił sobie jego opiekę i pomoc.

Warto odwiedzić kaplicę św. Jana Kantego w  nie-
dalekim kościele św. Anny. Znajduje  się tam wspaniałe 
barokowe mauzoleum –  konfesja świętego. Zawieszo-
ne są tam również trofea – buńczuki tureckie zdobyte 
pod Wiedniem. Przy grobie świętego odbywają się naj-
ważniejsze uroczystości akademickie, nie tylko Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, ale także wywodzącego się z jego 
Wydziału Teologicznego – Uniwersytetu Papieskiego.

Szymon Sułecki

Święty Jan z Kęt
Patron Krakowa, profesorów, nauczycieli, 
studentów, młodzieży szkolnej – święty Jan 
z Kęt swoje wspomnienie obchodzi 20 paź-
dziernika.
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Z życia parafii i klasztoru

Święto Narodzenia NMP

W święto Narodzenia NMP w naszej bazylice jak co roku obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej 
Piaskowej – Pani Krakowa. Tego dnia celebrowaliśmy uroczystą sumę odpustową o godz. 18.00 pod przewodnic-
twem o. Alojzego OFM, który także wygłosił słowo Boże. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele prezbi-
terium dekanalnego na czele z ks. Dziekanem – Grzegorzem Szewczykiem. Na zakończenie uroczystości odbyła się 
procesja Eucharystyczna po klasztornych krużgankach.
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10, 32-33). 
Słowa te przypominane są co roku w procesji z okazji obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Czasem nie musimy robić wiele, wystarczy przyznać się do Chrystusa i być. W tym roku uroczystościom przewodni-
czyli bracia kapucyni pod przewodnictwem o. Jacka Węgrzyna OFMCap. wraz z braćmi postnowicjuszami. Ołtarze, 
przy których modliliśmy się oraz błogosławiliśmy ludziom wokół zostały przygotowane przez: Siostry Felicjanki, 
Dyrekcję Szpitala Położniczego, Księży Zmartwychwstańców oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
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Przed nami październik – miesiąc w którym bardzo 
uroczyście odmawiamy w Kościele modlitwę zwaną ró-
żańcem. Myślę, że dużo wiecie na temat tej modlitwy, 
a jeśli nie, to zapytajcie katechetów na lekcji religii. Ja 
dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć skąd tak napraw-
dę wziął  się różaniec? Otóż od bardzo, bardzo dawna 
ludzie zastanawiali  się jak mają  się modlić? Niektórzy 
wpadli na  pomysł, że  codziennie będą odmawiać 150 
razy modlitwę Zdrowaś Mario. No, ale  jak to  zrobić, 
żeby się nie pomylić? Niektórzy kładli kamienie i po ko-
lei odrzucali, niektórzy wpadli na  pomysł zrobienia 
supełków na  sznurze i  tak te modlitwy odmawiano.  
Z biegiem lat –  w  dużej mierze dzięki Dominikanom 
–  modlitwę tę uporządkowano. 150 „zdrowasiek” po-
dzielono na  3 części po  50 modlitw Zdrowaś Mario. 

Każdą 50–tkę podzielono na  pięć dziesiątek i  do  każ-
dej z  tych dziesiątek dodano modlitwę Ojcze Nasz 
i  przypisano jedno wydarzenie z  życia Maryi i  Jezusa 
do rozważenia. Tak powstała modlitwa, którą nazywa-
no Różańcem. Każda bowiem modlitwa Zdrowaś Mary-
jo w różańcu to  tak jakby jedna róża dla Matki Bożej. 
Zachęcam Was gorąco do  tego, żeby w  październiku 
– przynajmniej raz w tygodniu odmówić różaniec. W na-
szej Bazylice, w każdy wtorek października o godzinie 
1815 będzie różaniec ze  szczególnym uwzględnieniem 
dzieci. Zapraszamy!

Przypominam też o  zadaniach z  Piaskownicy! Przy-
noście je przed lub po Mszach niedzielnych lub wtorko-
wym różańcu do zakrystii! Nagrody wylosujemy 28 paź-
dziernika. Powodzenia!

Drogie Dzieci!
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

Ilustracja na okładce: Obraz św. Jana Pawła III w kaplicy szkaplerznej, fot. M. Bujak

KALENDARIUM
2 października

•  Rozdanie różańców dzieciom przygotowującym się 
do I komunii ze szkół: SP7 i Michałowskiego o godz. 
1815 i spotkanie z rodzicami SP7.

7 października
•  Msza święta mistagogiczna dla  dzieci pierwszoko-

munijnych i rodziców o godz. 1400 i spotkanie z ro-
dzicami Szkoły Muzycznej

8 października
•  Msza święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Królowej Jadwigi o godz. 1630

9 października
•  Rozdanie różańców dzieciom przygotowującym się 

do I komunii ze szkół: Muzycznej i Academos o godz. 
1815 i spotkanie z rodzicami ze szkoły Academos

10 października
•  Spotkanie grupy modlitewnej „Betania” o godz. 1715

•  Wieczór Uwielbienia o godz. 1900

16 października
•  Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych 

ze szkoły im. P. Michałowskiego o godz. 1900

•  Koncert „Piwnicy św. Norberta” z okazji 40. rocznicy 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową o godz. 
2000

27 października
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej” o godz. 1000

28 października
•  Nieszpory Szkaplerzne o godz. 1830

Różaniec
codziennie o godz. 1815

We wtorki szczególnie  
zapraszamy dzieci
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