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W  tę betlejemską noc stajemy 
wobec wspaniałej tajemnicy 

Bożej Miłości. Oto Bóg stał  się jed-
nym z nas. Dzieląc się tą wielką ra-
dością, przesyłamy Wam wszystkim 
wraz z darem modlitwy najserdecz-
niejsze życzenia.

Nowonarodzone Dzieciątko Jezus 
niech umacnia Waszą wiarę, pogłę-
bia wzajemną miłość i  wspiera na-
dzieję, a  Maryja niech Was ogarnia 
swoją macierzyńską opieką w całym 
Nowym Roku.

Najserdeczniejsze życzenia bo-
żonarodzeniowe i  noworoczne 
dla  wszystkich miłośników naszego 
karmelitańskiego

Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny „Na Piasku” w Krakowie prze-
syłają Bracia Karmelici

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Na scyńście, na zdrowie, na to Boze Narodzynie.
Coby się Wom darzyło, mnozyło, syndy przelywało.
Byście mieli zawdy duzo spyrki, miodu,
Cobyście w przisłym roku nie zaznali głodu.
Cobyście zaznali telo miyłości, kielo w rybie łości,
Telo łopieki Boga, kielo na holak śniega.
Wiynsujyme Wom, wiynsujyme i wiynsować nie przestanyme,
Pokiel łod Boga pewności spełniynio nie dostanyme.

„A słowo Ciałem się stało
I zamieszkało między nami…”

J. 1,14

„Bóg się 
rodzi!”
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Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Dzisiaj pragniemy zwrócić uwagę na kolejny dar Ducha 

Świętego, dar umiejętności. Kiedy mówimy o  umiejęt-
ności, myśl natychmiast biegnie ku zdolności człowieka 
do coraz lepszego poznania otaczającej go rzeczywisto-
ści i odkrycia praw rządzących przyrodą i wszechświa-
tem. Jednakże wiedza pochodząca od Ducha Świętego 
nie ogranicza się do ludzkiego poznania: jest specjalnym 
darem prowadzącym nas do zrozumienia, poprzez rze-
czywistość stworzoną, wielkości i  miłości Boga i  Jego 
głębokiego związku z wszelkim stworzeniem.

1. Gdy nasze oczy oświecone są przez Ducha Świętego, 
to otwierają się na kontemplację Boga w pięknie przyrody 
i wspaniałości kosmosu, i prowadzą nas do odkrycia, że każ-
da rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości. Wszystko to wzbu-
dza w nas wielkie zdumienie i głębokie poczucie wdzięcz-
ności! Jest to  uczucie, którego także doświadczamy, gdy 
podziwiamy jakieś arcydzieło sztuki lub jakieś cuda, które 
były owocem geniuszu i kreatywności człowieka. W obliczu 
tego wszystkiego Duch Święty prowadzi nas do chwalenia 
Pana z głębi naszego serca i rozpoznania w tym wszystkim 
co mamy i czym jesteśmy, bezcennego daru Boga i znaku 
Jego nieskończonej miłości względem nas.

2. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, wręcz na sa-
mym początku całej Biblii wskazano, że Bóg ma upodoba-
nie w swoim stworzeniu, wielokrotnie podkreślając piękno 
i dobro całej rzeczywistości. Na zakończenie każdego dnia 
napisano: „A Bóg widział, że były dobre” (1,12; 18.21.25). 
Jeśli jednak Bóg widzi, że świat stworzony jest rzeczą do-
brą i piękną, to także i my powinniśmy przyjmować tę po-
stawę – widzieć, że stworzenie jest rzeczą dobrą i piękną. 
Oto dar wiedzy, tego piękna: chwalimy Boga, dziękujemy 
Bogu za to, że dał nam tyle piękna. Tą drogą trzeba iść. 
A gdy Bóg ukończył stworzenie człowieka, nie mówi: „wi-
dział, że były dobre”, ale mówi, że był on „bardzo dobry!”. 
Przybliża nas do Siebie! W Bożych oczach jesteśmy rzeczą 
najpiękniejszą, najwspanialszą, najlepszą z całego stworze-
nia. A anioły?. Nie, anioły są niżej, jesteśmy czymś więcej 
niż aniołowie! Słyszeliśmy w Księdze Psalmów, że Pan nas 
miłuje! Musimy Jemu za to podziękować! Dar umiejętno-

ści umieszcza nas w głębokim współbrzmieniu ze Stwór-
cą i  sprawia, że  uczestniczymy w  jasności Jego spojrze-
nia i Jego sądu. I to właśnie w tej perspektywie potrafimy 
dostrzec w mężczyźnie i kobiecie szczyt stworzenia, jako 
wypełnienie planu miłości, który wypisany jest w każdym 
z nas i każe nam uznać siebie nawzajem za braci i siostry.

3. Wszystko to  jest motywem pogody ducha i  po-
koju i  czyni z  chrześcijanina radosnego świadka Boga, 
śladem św. Franciszka z Asyżu i wielu świętych, którzy 
umieli uwielbiać i  wyśpiewywać Jego miłość poprzez 
kontemplację stworzenia. Dar umiejętności pomaga nam 
równocześnie nie popadać w pewne postawy skrajne czy 
błędne. Pierwsza z nich, to niebezpieczeństwo uważania 
siebie za  panów stworzenia. Świat stworzony nie jest 
własnością, którą możemy  się rządzić według naszego 
upodobania. Tym bardziej nie jest własnością jedynie nie-
licznych: stworzenie jest darem, wspaniałym darem, ja-
kim obdarzył nas Bóg, abyśmy się o nie troszczyli i wyko-
rzystywali z korzyścią dla wszystkich, zawsze zachowując 
wielki szacunek i  wdzięczność. Drugą postawę błędną 
przedstawia pokusa zatrzymania  się na  stworzeniach, 
tak jakby mogły one dostarczyć odpowiedzi na wszystkie 
nasze oczekiwania. A Duch Święty poprzez dar umiejęt-
ności pomaga nam, abyśmy w to nie popadali.

Chciałbym jednak powrócić do rozważania o pierwszej 
drodze błędnej – chodzi mnie o ochronę świata stworzo-
nego, by nie uważać siebie za panów stworzenia. Powinni-
śmy chronić świat stworzony, jest to dar, jaki otrzymaliśmy 
od Boga, jest to dar Boga dla nas. Jesteśmy stróżami świa-
ta stworzonego. Kiedy jednak wyzyskujemy stworzenie, 
to niszczymy znaki miłości Boga! Niszczenie rzeczywistości 
stworzonej to powiedzenie Bogu – mnie się to nie podoba, 
nie jest to dobre! – A co się tobie podoba – ja sam się sobie 
podobam – na tym właśnie polega grzech – wiedzieliście. 
Ochrona rzeczywistości stworzonej jest wręcz strzeżeniem 
daru Boga, a także powiedzeniem Bogu – dziękuję, jestem 
panem stworzenia, ale aby się rozwijał, nigdy nie zniszczę 
Twego daru. Taka powinna być nasza postawa wobec stwo-
rzenia – strzeżenie go. Kiedy bowiem niszczymy stworze-
nie, to stworzenie nas zniszczy. Nie zapominajcie o tym!

Kiedyś byłem na  wsi i  usłyszałem pewne powiedze-
nie od człowieka prostego, który lubił kwiaty i strzegł te 
kwiaty. Powiedział mi: musimy strzec tych pięknych rzeczy, 
które dał nam Bóg. Świat stworzony jest dla nas, abyśmy 
z niego dobrze korzystali, nie wyzyskiwali, lecz strzegli. 
Powiedział mi: „Ojciec wie, że  Bóg zawsze przebacza  – 
to prawda Bóg zawsze przebacza, my ludzie, mężczyźni 
i  kobiety przebaczamy niekiedy, ale  czasami nie przeba-
czamy, ale stworzenie, proszę Ojca nigdy nie przebacza! 
a jeśli nie będziesz go strzegł, ono cię zniszczy! Powinno 
to nas skłaniać do myślenia i prosić Ducha Świętego o ten 
dar umiejętności, abyśmy dobrze zrozumieli, że  świat 
stworzony jest najpiękniejszym darem Boga, o którym po-
wiedział „to jest dobre”, i jest darem dla tego, co w stwo-
rzeniu najlepsze – to znaczy osoby ludzkiej. Dziękuję.

Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona na Placu św. Piotra 
w Watykanie w dniu 21 maja 2014 r.

Dary Ducha Świętego
Dar Umiejętności
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1 stycznia

Łk 2,16-21
Pasterze pośpiesznie udali  się do  Betlejem i  znaleźli 
Maryję, Józefa i  Niemowlę, leżące w  żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o  tym, co im zostało objawione 
o  tym Dziecięciu. A  wszyscy, którzy to  słyszeli, 
dziwili  się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz 
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała 
je w  swoim sercu. A  pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy 
i  należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, 
którym Je nazwał anioł, zanim  się poczęło w  łonie 
[Matki].

Imię Jezusa oznacza „Bóg jest zbawieniem”. Bóg 
zsyłając swojego Syna na  ziemie, pokazuje jak bardzo 
nas kocha i pragnie zbawienia każdego człowieka. Jezus 
uwalnia nas z grzechu i daje nowe życie, które prowa-
dzi prosto do Boga. Jezus jest jedyną drogą do Boga, bo 
od Niego pochodzi i tylko od nas zależy czy zaufamy Mu 
i pójdziemy Jego drogą, aby mieć pewność życia wiecz-
nego z Bogiem Ojcem.

6 stycznia

Mt 2,1-12
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto Mędrcy ze  Wschodu przybyli 
do  Jerozolimy i  pytali: Gdzie jest nowo narodzony 
król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro 
to  usłyszał król Herod, przeraził  się, a  z  nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W  Betlejem judzkim, 
bo tak napisał Prorok: A  ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał 
potajemnie Mędrców i  wypytał ich dokładnie o  czas 
ukazania  się gwiazdy. A  kierując ich do  Betlejem, 
rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść 
i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli 
w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
szła przed nimi, aż przyszła i  zatrzymała  się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo  się uradowali. Weszli do  domu i  zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 

Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny.

Wizyta Mędrców ze  Wschodu pokazuje, że  Jezus 
przyszedł na świat dla wszystkich ludzi. Mędrcy repre-
zentują świat pogański, co jest dowodem, że Bóg nikogo 
nie odrzuca i przyjmuje każdego kto mu zaufa, uwierzy 
w  Niego i  będzie chciał podążać Jego przykazaniami. 
Wiara to dar, który trzeba pielęgnować, łaska, którą na-
leży zaakceptować i wdrożyć w swoje ziemskie życie.

13 stycznia

Łk 3,15-16.21-22
Gdy więc lud oczekiwał z  napięciem i  wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 
on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u  sandałów. On  chrzcić 
was będzie Duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud 
przystępował do  chrztu, Jezus także przyjął chrzest. 
A  gdy  się modlił, otworzyło  się niebo i  Duch święty 
zstąpił na  Niego, w  postaci cielesnej niby gołębica, 
a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie.

Duch Święty zstąpił na Jezusa w sposób szczególny. 
W  tym wydarzeniu ukazuje  się tajemnica Boga, która 
przybliża nas do  Trójcy Świętej. Widzimy tu działanie 
całego Bóstwa. Bój Ojciec przemawia, Duch Święty zstę-
puje z nieba, Jezus jest odbiorcą głosu Ojca i odbiorcą 
Ducha Świętego. Od  tego momentu relacja między 
Ojcem, Synem i  Duchem będzie opierać  się na  tym 
objawieniu. Jezus po przyjęciu chrztu i umocnieniu Du-
chem jest gotowy, żeby rozpocząć swoją misję, w której 
odda siebie za grzechy wszystkich ludzi i pokazać nam 
drogę i otwarte drzwi do miłości Boga.

Komentarze biblijne
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20 stycznia

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

Uczty weselne w tamtych czasach trwały zwykle sie-
dem dni. Gospodarze wesel zapraszali tylu gości ile byli 
w stanie. Szczególnie mile widziani były osoby mające 
wysoki status w społeczeństwie i znani nauczyciele. Go-
spodarz między innymi był odpowiedzialny za  zapew-
nienie tyle wina, aby starczyło dla wszystkich na siedem 
dni. Brak wina w trakcie uczty weselnej mogłoby być po-
traktowane, jako społeczne faux pas. Jezus w  całej tej 
sytuacji z  jednej strony chce pomóc w  sposób ludzki, 
żeby gościom nie zabrakło wina, a gospodarz wyszedł 
z  twarzą z  tej sytuacji. Natomiast z  drugiej zaś strony 
Jezus dokonuje pierwszego cudu i  tym samym rozpo-
czyna swoją publiczną działalność. Niezwykła w  całym 
tym zdarzeniu jest relacja Matki i Syna. Jezus zwraca się 
do  swojej mamy określeniem „niewiasto”, który jest 
uprzejmym zwrotem, jednak nie jest stosowny w odnie-

sieniu do swojej matki. Maryja występuje tu w roli Matki 
Syna Bożego jak również pierwszej Czcicielki, która ufa 
Jezusowi bezgranicznie. Początek publicznej działalno-
ści Jezusa to również „start Jego drogi na krzyż”. Słowa 
Maryi «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» są rów-
nież przesłaniem dla nas wierzących, abyśmy nigdy nie 
przestali ufać Jezusowi.

27 stycznia

Łk 1,1-4.4,14-21
Wielu już starało  się ułożyć opowiadanie 
o  zdarzeniach, które  się dokonały pośród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, którzy od  początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem 
więc i  ja zbadać dokładnie wszystko od  pierwszych 
chwil i  opisać ci po  kolei, dostojny Teofilu, abyś  się 
mógł przekonać o  całkowitej pewności nauk, których 
ci udzielono. Potem powrócił Jezus w  mocy Ducha 
do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 
On  zaś nauczał w  ich synagogach, wysławiany 
przez wszystkich. Przyszedł również do  Nazaretu, 
gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 
natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i  posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a  niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok 
łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; 
a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 
Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli.

Za  czasów Jezusa Galilea znajdowała  się pod pano-
waniem Rzymu. Nazwa Galilea pochodzi od hebrajskie-
go „galil” tzn. „okrąg”, pełna nazwa „galil gojim” tzn. 
„Galilea pogan”, ponieważ mieszkało tam wielu cudzo-
ziemców. Nazaret był bogatym osiedlem Galilei. Jezus 
powrócił do swej rodzinnej miejscowości żeby nauczać 
w synagodze. Wcześniej nauczał już w innych miejscach 
gdzie szybko pozostawał zapamiętany. Ludzie wiedzieli, 
że  Jezus jest człowiekiem pobożnym i  wykształconym 
w języku hebrajskim, na podstawie jego wcześniejszych 
czytań w rodzinnym mieście. Po przeczytaniu fragmentu 
z Księgi Izajasza w synagodze, wszystkie oczy są skiero-
wane na Jezusa. Obecni w świątyni oczekują na komen-
tarz, na jakieś działanie ze strony Jezusa. Na modlitwie są 
obecni Jego rodzice, bliscy, znajomi, bo przecież to jego 
rodzinne miasto. Jezus swoimi słowami pokazuje, że jest 
świadomy swojej boskości i misji. Ile razy my w swoich 
domach, środowiskach, w których przebywamy stajemy 
w sytuacji, kiedy inni oczekują naszej opinii, komentarza 
czy po prostu jakiejkolwiek reakcji.

Kamil Rączkowski



6

Na Piasku  nr 1 (499)      styczeń 2019

Na skraju Puszczy Zielonka, w wiel-
kopolskiej wsi Dąbrówka Kościelna, 
30 km od Gniezna, znajduje się jedno 
z najchętniej odwiedzanych miejsc kul-
tu w  tym regionie. Początki tej parafii 
datowane są na XIII wiek, jednak histo-
ria sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
sięga końca XVII wieku, kiedy to na po-
bliskim dębie pojawił się obraz, który za-
jaśniał „niezwykłym blaskiem”. Światło 
to nie znikało przez szereg dni i nocy, 
przywołując mieszkańców z  okolicy, 
aż do  momentu przeniesienia obrazu 
do pobliskiego kościółka. Już wtedy wy-
modlono pierwsze cuda, a potem wiele 
następnych, o czym świadczy mnogość 
darów i  wotów, które odnotowano 
w  kronikach. W  skarbcu kościelnym 
w 1710 roku znajdowało się ponad 100 

sredrnych tabliczek wdzięczności i tyleż 
samo wotów wyobrażająch serca, rece, 
oczy itp oraz wiele złotych pierścieni, 
krzyżyków, łańcuszków; w  sumie 220 
różnorodnych precjozów. 50 lat później 
hrabina Bojanowska ze  Srebrnej Góry 
przystroiła Cudowny Wizerunek srebr-
no-złotą sukienką. Wszystkie te ozna-
ki ludzkiej wdzieczności za  cudowne 
uzdrowienia i  liczne łaski odnotowane 
były w księdze parafialnej od 1686 roku 
do okresu międzywojennego.

Pierwszy, skromny budynek ów-
czesnego kościoła nie wydawał sie 
odpowiedni na miejsce przechowywa-
nia takiego skarbu, rozebrano go więc 
w 1726 roku i przystapiono do budo-
wy nowej światyni. Niestety, 23 czerw-
ca 1774  r. w  czasie burzy na  skutek 
uderzenia pioruna kościół spłonął. 
W trzy lata później kolejną świątynię, 
także drewnianą i w kształcie podob-
ną do  poprzedniej, wybudował ar-
chidiakon i  oficjał gnieźnieński Leon 
Morawski. Sanktuarium służyło wier-
nym do 1925  r., kiedy to w nocy z 9 
na 10 października znów żywioł ognia 
doszczętnie zniszczył to  święte miej-
sce wraz z Obrazem. Obecne – czwarte 
z kolei sanktuarium, zaczęto wznosić 
w latach międzywojennych. Do wybu-
chu wojny surowy stan budynku zdo-
łano przykryć dachem i  wybudować 
wieże. Powojenni duszpasterze kon-
tynuowali prace, by  przywrócić temu 
miejscu dawny splendor i  należną 
cześć Bogu oraz Matce Najświętszej.

Te wszystkie bolesne doświadczenia 
nie pozwoliły przetrwać pierwotnemu 
wizerunkowi Matki Bożej Dąbrowiec-
kiej, który znajdował  się w  kościele 
od  schyłku XVII  wieku. Na  szczęście 
sporządzono kilka jego kopii. Pierwsza 
znajdowała się w Dąbrówce od 1927 r. 
do czasów wojny. Ówczesny proboszcz 
z  obawy przed okupantem wywiózł 
ją w  okolice Kutna. Jednak w  czasie 
działań wojennych dom, w  którym 
była przechowywana, został trafiony 
pociskiem podczas bitwy nad  Bzurą 

i zniszczony wraz z obrazem. Po wojnie 
wykonano kolejną kopię, która trafiła 
do  dąbrowieckiego kościoła w  1949 
roku. Dziś znajduje się w kaplicy bocz-
nej i  pełni rolę obrazu procesyjnego. 
W ołtarzu głównym zaś znajduje się ob-
raz namalowany przez Leonarda Torwi-
tra w 1956 roku. Cuda i łaski, z których 
wciąż słynie dąbrowieckie sanktuarium, 
spowodowały, iż wizerunek Matki Bożej 
Pocieszenia doczekał  się przyozdobie-
nia papieskimi koronami, co nastapiło 
15 czerwca 1969 roku, przez prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uro-
czystośc ta zgromadziła ponad 30 ty-
sięcy wiernych. Niestety, w w 1989 roku 
korony MB zostały skradzione, a także 
cenna, bogato zdobiona sukienka ora 
wiele wartościowych wotów. Rekoro-
nacja odbyła sie 26 czerwca 1994 roku 
i dokonał jej nuncjusz apostolski, Józef 
Kowalczyk i  abp. gnieźnieński Henryk 
Muszyński.

Co roku, w  sobotę i  niedzielę 
po 8 września, ma tu miejsce uroczy-
stość odpustowa. Wtedy ta niewielka 
wieś nawiedzana jest przez tysiące piel-
grzymów. Ich obecność, jak i pielgrzym-
ki przybywające w ciągu roku świadczą, 
że kult Matki Pocieszenia w Dąbrówce 
Kościelnej, mimo złożonych kolei lo-
sów, jest wciąż bardzo żywy. 

Dąb, na  którym znajdował  się cu-
downy wizerunek Matki Bożej Dąbro-
wieckiej, nie przetrwał do naszych cza-
sów. Na miejscu ściętego przez żołnierzy 
niemieckich w czasie II wojny światowej 
drzewa posadzono nowe, wyhodowane 
z żołędzi jednego z najstarszych dębów 
w Polsce – Dębu Chrobry.

W okolicy Dąbrówki Kościelnej 
znajduje  się także „Szlak kościołów 
drewnianych wokół Puszczy Zielon-
ka”, składający  się z  12 kościółków, 
w  tym kościoła w  Rejowcu, który 
w 1626 r. jako zbór dla kalwinów wy-
budował Andrzej Rej, wnuk polskiego 
poety Mikołaja Reja. Nieopodal sank-
tuarium znajduje się także „tajemniczy 
głaz narzutowy”, rezerwaty przyrody: 
Klasztorne Modrzewie, Jezioro Czarne 
oraz uroczysko Maruszka. Trasy ro-
werowe krzyżują się ponadto z jedną 
z najdłuższych w Europie konnych tras 
transregionalnych tzw. Wilczym szla-
kiem, który liczy ponad 200 km.

Aleksandra Janas

Polskie Piękne Madonny
Dąbrowiecka Matka Pocieszenia
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Kącik humoru

Katecheta opowiada dzieciom, 
w jaki sposób Maryja stała się Mat-
ką Jezusa: „Maryja siedziała w swo-
jej izbie, nagle otwierają  się drzwi 
i  widzi dwa białe skrzydła...” „ Ja 
wiem, ja wiem  – zgłasza  się mała 
Ania – to był bocian!”

Podczas popołudniowego spo-
tkania harcerzy, dzieci umawiają się, 
że każdy zrobi jakiś dobry uczynek. 

Tydzień później, na  kolejnym spo-
tkaniu opowiadają sobie, jakie dobre 
uczynki udało im  się zrobić. Braku-
je tylko małego Piotrka. Wreszcie 
przychodzi  – w  poszarpanym ubra-
niu, podrapany. Druh pyta, jaki do-
bry uczynek udało mu  się spełnić. 
Na  to  chłopczyk odpowiada: „Po-
magałem starszej Pani przejść przez 
jezdnię”. „To pięknie  – odpowiada 
opiekun  – ale  dlaczego jesteś taki 
podrapany?”. „Bo z  początku nie 
chciała...”.

Ksiądz rekolekcjonista odprawia 
niedzielną Mszę i mówi długie kaza-
nie. Mówi i mówi. Wszyscy zaczyna-
ją się już powoli wiercić w ławkach. 
Nagle słychać cienki głosik dziecka: 
„Mamo, czy jeszcze jest niedziela?”

Mała Ewa opowiada własnymi 
słowami historię stworzenia: „Na po-
czątku nie było niczego. Potem Pan 
Bóg stworzył światło. Wtedy dalej 
jeszcze niczego nie było, ale  każdy 
mógł to przynajmniej zobaczyć”.

Trwa jakże piękny świąteczny, bożonarodzeniowy czas, 
kiedy to  w  kościołach śpiewamy kolędy, możemy po-

dziwiać pięknie wybudowane szopki, do których 6 stycznia 
przywędrują Trzej Królowie. Pięknie udekorowane choinki 
cieszą nasze oczy w domach, kościołach i wielu innych miej-
scach. Te wszystkie piękne rzeczy z powodu urodzin – no 
oczywiście Wy wiecie o  czyich urodzinach mówię – Pana 
Jezusa. Dla nas jest to  rzeczywiście ktoś wyjątkowy. Wie-
my, że  On cieszy  się, gdy pamiętamy o  Jego urodzinach 
i gdy potrafimy cieszyć się razem z Nim. Jest taka tradycja, 
że na Boże Narodzenie dostajemy prezenty. Zawsze lubiłem 
ten moment, gdy wracaliśmy z bratem z pasterki i znajdo-
waliśmy pod choinką lub pod poduszką w łóżku paczki. My-
ślę, że i Wy bardzo lubicie znajdować prezenty. Nie zapo-
mnijcie jednak, że dobrze by było dać prezent także i Panu 
Jezusowi – wszak to przecież jego urodziny. No tak... łatwo 
powiedzieć, ale co można dać panu Jezusowi za prezent?

Chyba najpiękniejszym prezentem będzie jak posta-
racie  się na Mszy w kościele pięknie śpiewać kolędy, tak 
jakbyście koncertowali dla Świętej Rodziny, jak będziecie 
uważnie słuchać Słowa Bożego, a Ci którzy mogą, to z mi-
łością przyjmą Komunię Świętą. Nie zapomnijcie też o do-
brych uczynkach dla  swoich bliskich. Przynajmniej jeden 

dobry uczynek każdego dnia. Z takiego prezentu na pewno 
Pan Jezus się ucieszy!

Kochani, z  racji tego, że  numer ukazuje  się na  świę-
ta, to niestety Brat Eliasz i Osiołek Karmelek nie zdąży-
li przygotować zadań. Musicie ich zrozumieć  – mieli 
duuuu...żo przygotowań na  święta Bożego Narodzenia. 
Myśleli, że zdążą przed feriami, ale przecież ferie już w po-
łowie stycznia. Dlatego wyjątkowo w styczniu nie będzie 
losowania nagród. Ale  nie martwcie  się  – Święta i  ferie 
mają to do siebie, że bardzo szybko mijają. Oby i Wam mi-
nęły spokojnie, bezpiecznie, wesoło i radośnie!!!!

Kochane dzieci
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Św. Spirydion
Św. Spirydion, biskup Tremituntu 

na Cyprze z przełomu III i  IV wieku, 
jest przez wielowiekową karmelitań-
ską tradycję liturgiczną i  hagiogra-
ficzną uznawany za karmelitę. Kościo-
ły prawosławne do  dzisiaj czczą go 
szeroko, a miejsce spoczywania jego 
relikwii jest miejscem pielgrzymek.

Wizerunek w stallach
Wizerunek w  bydgoskich stallach 

przedstawia Spirydiona w habicie kar-
melitańskim, z  kapturem typowym 
dla reformy ścisłej obserwancji (do któ-
rej należał klasztor bydgoski): nieco 
naciągniętym na  głowę. Na  głowie 
ma mitrę. Na ramionach leży czerwo-
ny paliusz arcybiskupi. O  jego prawe 
ramię oparty jest pastorał. Lewa ręka 
podtrzymuje otwartą księgę, podczas 
gdy prawa delikatnie przytrzymując ją 
jednocześnie wskazuje napis „Regula 
Carmelitarum”. Podpis pod  wizerun-
kiem głosi: S. SPIRIDONIUS CYPRENSIS 
– św. Spirydion cypryjski.

Ikonografia
Tak przedstawiona postać św. Spi-

rydiona w bydgoskich stallach wprawia 
w  zakłopotanie. Tradycyjna ikonogra-
fia przedstawia go bowiem owszem 
w  szatach biskupich, ale  z  charakte-
rystycznym dla pasterzy owiec nakry-
ciem głowy (podobnym do  koszyka), 
zamiast mitry biskupiej. Często prawa 
dłoń jest ułożona w  charakterystycz-
ny gest tłumaczenia Trójcy Świętej 
lub dwóch natur Chrystusa, albo trzy-
ma cegłę, z  której wychodzi ogień 
i spływa woda. W drugiej ręce trzyma 
zamkniętą księgę. W dodatku jest za-
wsze przedstawiany jako starzec z bro-
dą, czasami siedzący na  tronie bisku-
pim. Nie jest też malowany Spirydion 
z pastorałem, jeśli już – w cyklach jego 
życia – trzyma w ręku pasterski kij.

Spirydon karmelitą?
Wizerunek bydgoski nosi wyraźne 

ślady przemalowania. Znajdujemy śla-
dy pastorału opartego o  lewe ramię 
cypryjskiego biskupa, być może rów-
nież sama księga została domalowana 
później. I choć obraz zdaje się wska-
zywać na  jego wkład w  Regułę kar-
melicką, to  jednak należy stwierdzić, 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. XII
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że nie jest karmelitą, ale – wg tradycji 
karmelitańskiej –  jest ‘eliańczykiem’ 
prowadzącym żywot proroka.

Być może dlatego malarz, przygo-
towujący obraz św. Spirydiona dla stall 
karmelickich, chciał podkreślić nie tyl-
ko habitem jego karmelickość, ale od-
wołując się do kultu, jakim karmelici 
prawdopodobnie od  średniowiecza 
otaczają cypryjskiego biskupa jako 
„swego”, podkreślić gorliwy styl ży-
cia prorockiego-eliańskiego właśnie 
przez wspomnienie Reguły karmelitów, 
bo tak należałoby przetłumaczyć ła-
ciński napis Regula Carmelitarum.

Już karmelici z XVII wieku próbowa-
li wytłumaczyć, dlaczego uważają św. 
Spirydiona za  karmelitę. Wskazywali 
zawsze na ducha proroka, który walczy 
z heretykami, który sprowadza deszcz 
po suszy, który ma wiele miłosierdzia 
dla  zwykłych ludzkich potrzeb życio-
wych, i który jest kontemplatykiem od-
danym ascezie życia chrześcijańskiego.

Żywot Spirydiona
Ten święty otoczony wielką czcią 

w kościele prawosławnym i mniej zna-
ny w Kościele katolickim, paradoksalnie 
–  mimo istnienia różnych jego żywo-
tów – jest historycznie dość słabo udo-
kumentowany. Urodził  się na  Cyprze 
ok. roku 270. Od młodości trudnił się 
pasterstwem. Ożenił  się i  kilka lat żył 
w małżeństwie. Miał przynajmniej jed-
ną córkę – Irenę. Po śmierci żony, pozo-
stał w stanie wdowieńskim, a córka słu-
żyła mu pomocą w pracach domowych. 
Zmarła jednak także w młodym wieku 
pozostając do końca życia dziewicą.

Podczas prześladowań za  Diokle-
cjana wybito mu prawe oko i  trwale 
uszkodzono lewa łydkę. Tak okaleczo-
nego zesłano do kamieniołomów, gdzie 
pracował aż do  wydania edyktu me-
diolańskiego w 313 roku. Po powrocie, 
w  roku 315 został wybrany biskupem 
Tremituntu (obecnie Tremetusia). Miał 
wziąć udział w soborze w Nicei w 325 
roku, co jest wątpliwe. Choć najsłynniej-
szy jego cud – cud cegły – miał się doko-
nać właśnie podczas obrad tego soboru. 
Natomiast pewna jest jego obecność 
na synodzie w Sardyce w 343 roku. Zaj-
mował stolicę biskupią w  Tremituncie 
na Cyprze aż do śmierci w 78 roku życia, 
dnia 12 grudnia 348 roku.

Cud cegły
Jego żywoty przypisują mu oprócz 

nadzwyczajnych dziel miłosierdzia, 
wiele cudów, uzdrowień, wizjoner-
skich snów, nawet wskrzeszeń, w tym 
własnej córki. Wszyscy hagiografo-
wie podkreślają też jego walkę z he-
rezją ariańską. Wielu autorów uważa 
za pewną obecność biskupa Spirydio-
na na  soborze w  Nicei w  325 roku, 
gdzie miał  się wydarzyć spektakular-
ny cud cegły. Podczas dyskusji sobo-
rowych św. Spirydion dla  lepszego 
zobrazowania tłumaczenia tajemnicy 
Trójcy Świętej i  przekonania samego 
Ariusza o jego herezji (inni hagiogra-
fowie mówią o  pogańskim filozofie) 
miał wziąć w rękę cegłę, a po przeże-
gnaniu jej znakiem krzyża, ścisnął ją 
wypowiadając słowa: „W  imię Ojca” 
i wystrzeliły z niej płomienie, „i Syna” 
i  popłynęła z  niej woda, „i  Ducha 
Świętego”, a cegła na nowo stała się 
sucha. Taka – stwierdził – jest jedność 
Trzech Osób, jak w  cegle trzech ży-
wiołów: ziemi, ognia i wody.

Kult
Św. Spirydion został pochowany 

w Tremituncie. Od początku na jego 
grobie działy  się cuda. W  później-
szych wiekach, kiedy wyspie zagroził 
najazd muzułmański, zdecydowano 
o przeniesieniu jego relikwii do Kon-
stantynopola w  691 roku. Stamtąd 
przeniesiono je w 1456 roku do Epi-
ru i w końcu w 1460 roku na Korfu 
(po grecku – Kerkira), gdzie spoczy-
wają do  dziś otoczone wielkim kul-
tem. Relikwie prawej ręki Spirydiona 
zostały podarowane w 1592 roku pa-
pieżowi Klemensowi VIII i aż do roku 
1984 znajdowały się w rzymskim ko-
ściele Santa Maria in Vallicella, póź-
niej zostały przekazane metropolii 
Kerkiry.

Dziś głównym elementem kultu 
rozwijającego  się przy jego relikwia-
rzu-grobowcu, jest doroczna procesja 
ulicami miasta, kiedy nosi się ciało św. 
Spirydiona w szklanej trumnie w po-
stawie siedzącej! Jest to najbardziej ta-
jemnicza część dzisiejszego kultu św. 
Spirydiona: jego nierozłożone ciało. 
Faktycznie ciało jest rodzajem mumii 
o niezwykłych właściwościach. Ponoć 
ma mieć stałą temperaturę 36,6 stop-

ni Celsjusza. Od średniowiecza różne 
historyczne świadectwa niezależne 
od siebie mówią o tkance ciała zacho-
wanej od  rozkładu, tak elastycznej 
i miękkiej, jakby dopiero umarł. Fak-
tem jest, że  rokrocznie są mu zmie-
niane z okazji jego święta nowe szaty, 
które po roku „używania” noszą zna-
miona zniszczenia i wytarcia…

Grecy w Korfu, gdzie spoczywają 
jego relikwie, czczą go 13 lipca. Z ko-
lei inne kalendarze, szczególnie sta-
re karmelitańskie, wyznaczają jego 
wspomnienie na 12 lub 14 grudnia.

Przesłanie
Cudowna wspaniałość świętości bi-

skupa Spirydiona niesie żywe przesła-
nie Ewangelii –  Boga żywego pośród 
nas. Bóg bliski, tak jak był głoszony 
przede wszystkim życiem przez cy-
pryjskiego biskupa, był źródłem uzdro-
wienia duchowego tych, do  których 
Spirydion został posłany. Symptoma-
tyczna jest scena potrójnego uzdro-
wienia, którego dokonał Spirydion 
na  dworze cesarskim Konstantyna. 
Cierpiący fizycznie na bóle głowy i du-
chowo na wywyższanie się nad innych 
cesarz oraz chory na ambicje światowe 
towarzysz samego Spirydiona w  tym 
samym momencie doznali uzdrowie-
nia. Spirydion tłumaczy iluzję bogac-
twa, władzy, sławy, a  nawet zdrowia, 
a choć przywraca zdrowie fizyczne ce-
sarzowi, to najpierw przecież sprawia, 
że cesarz zszedł ze swego tronu i sta-
nął śmiertelnik pośród śmiertelników. 
Dziś kiedy ludziom tak brak domowe-
go ciepła, kiedy posiadają wszystko, 
a  w  istocie nie mają niczego, bo są 
skupieni na egoistycznych przyjemno-
ściach, a za bliźnich uznają tylko tych, 
którzy służą ich interesom – św. Spiry-
dion pokazuje czym jest duchowa bli-
skość ludzi między nimi, której mogą 
nabyć jedynie zbliżając  się do  Boga. 
Bliskość Boga w tak wielkiej prostocie 
gestów i  słów, że z  łatwością obnaża 
iluzje i  grzeszne pragnienia ludzkie, 
jest przesłaniem życia Spirydiona, któ-
ry choć od ponad 1500 lat spoczywa 
w grobie, to  jednak już jest zapowie-
dzią zmartwychwstania ludzi w Bogu.

Święty Spirydionie, módl  się 
za nami!

Ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru

Przyjęcie do Scholi „Exodus”  
oraz do Liturgicznej Służby Ołtarza

Ostatnia Niedziela Okresu Zwykłego, w którą obchodzi-
liśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
to również święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas 
Mszy Świętej o godz. 11:00 lektorzy, ministranci i scho-
lanki odnowili swoje przyrzeczenia wiernej służby Panu 
Bogu i  Kościołowi. Swoje pierwsze przyrzeczenia zło-
żyło trzech nowych ministrantów: Franciszek, Hubert 
i  Jerzy oraz pięć nowych scholanek: Aleksandra, Maria, 
Anastazja, Karolina i Natalia. Wszystkim lektorom, mini-
strantom i scholankom życzymy wielu radości ze służby 
Panu Bogu i ubogacania naszej rodziny parafialnej.

Msze Święte roratnie

Msze Święte roratnie to msze wotywne o Najświętszej 
Maryi Pannie, odprawiane w Adwencie; ich potoczna na-
zwa pochodzi od pieśni na wejście, opartej na proroc-
twie Izajasza (Iz 45,8) i  zaczynającej się: „Rorate caeli 
desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et ger-
minet Salvatorem” – „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego 
jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się 
otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”.
Już w XIV w. msza była znana w całej Polsce, zaś szczyt po-
pularności osiągnęła w XVI w., kiedy to zakładano specjalne 
bractwa rorantystów, mających właśnie uroczyście odpra-
wiać msze święte roratnie, przede wszystkim w Adwencie, 
lecz w niektórych miejscach nawet codziennie, przez cały 
rok. Już z tamtych czasów pochodzą takie pieśni, jak „Hej-
nał wszyscy zaśpiewajmy”, „Boże wieczny, Boże żywy”, 
„Zdrowaś bądź Maryja”, czy „Oto Pan Bóg przyjdzie”.
Najbardziej znanym bractwem było to  założone 
w  1540  r. przez Zygmunta Starego przy Kaplicy Zyg-

muntowskiej na Wawelu (przetrwało do 1872 r.). Śpie-
wali oni mszę roratnią przez cały rok, raz w tygodniu. 
Jak podają dokumenty, wierni bardzo licznie gromadzi-
li się na roratach. Przed rozpoczęciem mszy, do ołtarza 
podchodzili kolejno przedstawiciele wszystkich stanów 
i  wkładali w  stojący na  nim siedmioramienny lichtarz 
świece, mówiąc przy tym: „Sum paratus ad adventum 
Dei” – „ Jestem gotowy na  przyjście Pana”. Być może 
właśnie z tej tradycji wywodzi się tzw. roratka – świe-
ca ozdobiona niebieską lub białą wstążką, oraz mirtem 
lub bukszpanem, do dziś zapalana w czasie rorat, trak-
towana najczęściej jako symbol Maryi, niosącej praw-
dziwe światło, Maryi-jutrzenki, poprzedzającej Jezusa-
-słońce.
W naszym Kościele Msze Święte roratnie odprawiane są 
w okresie adwentu, od poniedziałku do soboty, o godzi-
nie 6:00. Czuwając w ciemnościach wiary, z płonącą świe-
cą w dłoni, oczekujmy razem na przyjście naszego Pana.
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Przyjęcie dzieci pierwszokomunijnych do rodziny karmelitańskiej

Podczas Mszy Świętej roratniej dla dzieci, rodzina szkaplerzna poszerzyła się o grono młodych czcicieli Orędownicz-
ki Szkaplerza Świętego, które aktualnie przygotowują się do przyjęcia I komunii świętej. Obejmijmy naszą modlitwą 
te dzieci, a także ich rodziny, aby godnie przygotowały się do tego największego daru miłości Boga do człowieka.

Święty Mikołaj u karmelitów „Na Piasku”

Jak co roku św. Mikołaj zawitał także pod dach karme-
litańskiego kościoła „Na Piasku” i  jak co roku wywoła-
ło to niemałe zadziwienie wśród najmłodszych, którzy 
okrzykiem radości przywitali świętego biskupa z  Miry. 
Czerwona czapka, biała broda i obfity brzuch niechybnie 
zapowiadają zbliżające  się święta Bożego Narodzenia, 
na które z takim wytęsknieniem czekają dzieci, a prze-
cież wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca.

Zbiórka na rzecz karmelitańskiej  
misji w Sąsiadowicach

Podczas drugiej niedzieli adwentu, o. Roman Dąbrowski 
O.Carm., przeor i proboszcz konwentu w Sąsiadowicach 
na Ukrainie wygłosił Słowo Boże oraz kazanie, opowia-
dając o życiu swoich parafian na obczyźnie. Pieniądze, 
zebrane do  puszek zostaną przeznaczone na  rzecz 
klasztoru Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel w tejże miejscowości.
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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: Sobór Efeski, obraz sufitowy biblioteki karmelitów na Piasku z 1698 r., fot. S. Sułecki

KALENDARIUM

1 stycznia
•  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy 

Rok.

4 stycznia
•  Pierwszy piątek miesiąca.

5 stycznia
•  Pierwsza sobota miesiąca.
•  Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630. 
•  Spotkanie opłatkowe dla I rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1500.

6 stycznia
•  Uroczystość Objawienia Pańskiego. Spotkanie grupy 

I rocznika II przygotowującego  się do  Sakramentu 
Bierzmowania o godz. 1400.

7 stycznia
•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

8 stycznia
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

9 stycznia
•  Spotkanie opłatkowe Grupy modlitewnej „Betania”. 

Wieczór Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą 
o godz. 1900. 

•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

13 stycznia
•  Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Naro-

dzenia Pańskiego. Parafialne kolędowanie po  Mszy 
Świętej o godz. 1300.

14 stycznia
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630.

26 stycznia
•  Opłatkowe Spotkanie Rodziny Szkaplerznej i wszyst-

kich grup działających przy parafii i kalsztorze. Roz-
poczęcie o godz. 1000.

WIZYTY DUSZPASTERSKIE
Data Dzień Ulica

02.01 Środa Batorego, Dunajewskiego, Basztowa 

03.01 Czwartek Łobzowska, Mickiewicza, Krupnicza 

04.01 Piątek Sobieskiego, Feldmana, Spasowskiego 

05.01 Sobota Krowoderska, Czysta, Grabowskiego 

07.01 Poniedziałek Kochanowskiego, Kremerowska 

08.01 Wtorek Michałowskiego, Pawlikowskiego, Sereno-Fenna 

09.01 Środa Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka, Rajska, Biskupia 

10.01 Czwartek Karmelicka, Szujskiego 

11.01 Piątek Siemiradzkiego, Garbarska 
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