
Miesięcznik Sanktuarium “Na Piasku” w Krakowie
Bazylika Karmelitów

ISSN 2299-877X    nr 6 (504)czerwiec 2019, koszt druku 1 egz: 2,00 zł



2

Na Piasku nr 6 (504)   czerwiec 2019

Redaguje zespół: 

O. Adam Matoryn O. Carm., 

Kamil Rączkowski

Szymon Sułecki, 

Monika i Paweł Szeptyńscy, 

Agata Wodka. 

Asystent kościelny: 

O. Zbigniew Czerwień O. Carm.

Korekta: 

Katarzyna Kroczek.

Skład:

Dariusz Wasilewski.

Adres redakcji: 

Kraków, ul. Karmelicka 19,  

tel. 12 632-67-52, 

e-mail: parafia@karmelici.pl,  

www.krakow.karmelici.pl

Datki na pomoc najuboższym  

można wpłacać na specjalnie  

uruchomiony rachunek: 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej  

Maryi Panny w Krakowie,  

ul. Karmelicka 19, Kraków, 

nr 76 1600 1013 1839 3840 7000 0001

Spis treści
Słowo papieża Franciszka  
Męczennicy chlubą  
Kościoła cz. 1 3
Słowo papieża Franciszka  
Męczennicy chlubą  
Kościoła cz. 2 4
Homilia Jana Pawła II podczas 
beatyfikacji Reginy Protmann  
i Edmunda Bojanowskiego  
oraz 108 męczenników 5
Polskie Piękne Madonny 
Pocieszycielka strapionych 8
Komentarze biblijne 10
Piaskownica 12
Z życia parafii i klasztoru 15
Kalendarium 20

Od  dłuższego już czasu przeka-
zujemy wam tę radosną wiado-

mość, że w tym roku przeżywamy 20. 
rocznicę beatyfikacji naszego Współ-
brata – przeora tutejszego klasztoru 
z  czasów II Wojny Światowej –  o. 
Hilarego Pawła Januszewskiego. Jest 
to nie tylko dla mnie, jako obecnego 
jego następcy na  urzędzie przeora 
tego klasztoru, ale  dla  nas wszyst-
kich powód do  wielkiej radości 
i  dziękczynienia Bogu za  jego oso-
bę i  życie, a  zwłaszcza za  dar jego 
beatyfikacji. Dlatego już we wstępie 
z całego serca zachęcam Was wszyst-
kich i  zapraszam do czynnego i  za-
razem radosnego przeżywania tego 
pięknego jubileuszu.

Przy tej też okazji z  wielką ra-
dością pragnę podzielić  się z  wami 
wspaniałą wiadomością. Otóż 
18 marca w siedzibie Kurii Metropo-
litarnej w Warszawie odbyło się spo-
tkanie vice-postulatorów procesu 
beatyfikacyjnego 108 Męczenników 
II Wojny Światowej, w którym mia-
łem to  szczęście uczestniczyć oso-
biście w zastępstwie za o. Tadeusza 
Popielę –  vice-postulatora z  ramie-
nia Polskiej Prowincji Karmelitów. 
W  tym roku przypada 20. rocznica 
ich beatyfikacji przez  św. Jana Paw-
ła  II, która miała miejsce 13 czerw-
ca 1999 r. w Warszawie. W związku 
z tym centralne uroczystości roczni-
cowe odbędą się w Bazylice w Liche-
niu 15 czerwca br. o godz. 12.00.

Oczywiście pozostaje żywe pra-
gnienie, by  błogosławieni Męczen-
nicy doczekali  się też kanonizacji. 
Do  tego potrzebny jest cud za  ich 
wstawiennictwem. Wszystko wska-
zuje na  to, że  uzdrowienie pewne-
go księdza orionisty  – ks. Marka 

Chrzanowskiego FDP za  przyczyną 
108 Błogosławionych Męczenników 
przybliża nas do tego momentu. Ks. 
Marek wobec wszystkich vice-postu-
latorów złożył świadectwo o  swo-
im uzdrowieniu i  podkreślał szcze-
gólne przekonanie o  przemożnym 
wstawiennictwie naszych błogo-
sławionych. Świadectwo ks. Marka 
wywarło ogromne wrażenie na  ze-
branych i wszyscy spodziewamy się, 
że  po  upływie 5 lat od  cudownego 
uzdrowienia będzie można wszcząć 
proces kanonizacyjny wszystkich 
108 Męczenników.

Na koniec pragnę każdego i każdą 
z was nakłonić do ufnej i  serdecznej 
modlitwy przez wstawiennictwo bł. 
Hilarego i jego Współtowarzyszy mę-
czeństwa, kto wie, czy na  potwier-
dzenie swojej świętości i komuś z nas 
nie wybłagają jakiegoś cudu czy łaski 
u Miłosiernego Boga. Niech przemoż-
ne orędownictwo naszej Pani Krako-
wa – Matki Bożej „Piaskowej” i Prze-
ora Krakowskich Karmelitów –  Bł. 
O.  Hilarego Pawła Januszewskiego 
O. Carm., wsparte tą radosną informa-
cją o możliwości jego rychłej kanoni-
zacji, umacnia nas w uroczystym świę-
towaniu jubileuszu jego beatyfikacji 
i w codziennym dawaniu świadectwa 
o  Zmartwych-
wstałym Panu, 
którego Serce 
jest cierpliwe 
i wielkiego mi-
łosierdzia.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Kochani Miłośnicy naszego karmelitańskiego sanktuarium

Bł. O. Hilary 
Pawle Januszewski 
– módl się za nami!
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K ościół jest w istocie tym ludem Bożym, grzesznym, 
ale posłusznym, dokonującym wielkich rzeczy oraz 

dającym świadectwo o  Jezusie Chrystusie, aż do  mę-
czeństwa.

Męczennicy to  ludzie prowadzący Kościół naprzód, 
wspierający Kościół, a dziś jest ich więcej niż w pierw-
szych  wiekach. Media o  tym nie mówią, bo nie jest 
to wielki news, ale wielu chrześcijan w dzisiejszym świe-
cie jest błogosławionych, ponieważ są prześladowani, 
obrażani, więzieni. Jest ich wielu w  więzieniach, jedy-
nie dlatego, że noszą krzyż lub przyznają  się do  Jezu-
sa Chrystusa! To  jest chwałą Kościoła i  naszym wspar-
ciem, ale także naszym upokorzeniem: my, którzy mamy 
wszystko, wszystko wydaje  się nam łatwe, a  jeśli nam 
czegoś brakuje  – narzekamy... Ale  pomyślmy o  tych 

braciach i  siostrach, którzy dziś liczniej niż w  pierw-
szych wiekach znoszą męczeństwo!

Kościół, bez męczenników, to  Kościół bez Jezusa. 
„Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. Oni 
swoim męczeństwem, świadectwem, swoim cierpie-
niem, oddając nawet swoje życie, dokonują siejby chrze-
ścijan dla przyszłości oraz dla innych Kościołów. Ofiaruj-
my tę Mszę św. za naszych męczenników, za tych, którzy 
obecnie cierpią, za cierpiące Kościoły, pozbawione wol-
ności. I dziękujmy Panu, że  jest obecny z mocą Swego 
Ducha w tych naszych braciach i  siostrach, którzy dziś 
składają o Nim świadectwo. 

Fragmenty homilii wygłoszonej przez Papieża Franciszka  
w kaplicy Domu Św. Marty w Watykanie dnia 30 stycznia 2017 r.

Papież Franciszek: 
Męczennicy chlubą Kościoła
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„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Ju-
dei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Od  czasów apostolskich aż po  nasze dni powstało 
wielu świadków głoszących Jezusa i  ukazujących moc 
Ducha Świętego. (…) Wszyscy ci świadkowie dbali o dary 
Ducha Świętego w swoim życiu i dobrowolnie dali świa-
dectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę 
życia, a wielu w bardzo młodym wieku.

Także i  my otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, aby-
śmy stali  się synami i  córkami Boga, ale  także byśmy 
nieśli świadectwo Jezusowi, żeby był znany i miłowany 
w każdym zakątku świata. Otrzymaliśmy Ducha Święte-
go, kiedy zrodziliśmy się na nowo w chrzcie św. i zosta-
liśmy umocnieni Jego darami w bierzmowaniu. Każdego 
dnia jesteśmy wezwani do pogłębienia obecności Ducha 
Świętego w naszym życiu, aby „ożywić” dar Jego miłości 
Bożej, abyśmy sami byli z kolei źródłem mądrości i mocy 
dla innych.

Dar Ducha Świętego jest takim darem, który otrzy-
maliśmy, aby się nim dzielić z innymi. Jednoczy nas na-
wzajem ze  sobą jako wiernych i  żywych członków Mi-
stycznego Ciała Chrystusa. Nie otrzymujemy daru Ducha 
Świętego tylko dla siebie, ale po to, żeby budować się 
nawzajem w wierze, nadziei i miłości. (…)

Jeśli, podobnie jak męczennicy codziennie będziemy 
ożywiali dar Ducha Świętego, który mieszka w  naszych 
sercach, to  wówczas z  pewnością staniemy  się owymi 
uczniami-misjonarzami, do bycia którymi wzywa nas Chry-
stus. Oczywiście dla naszych rodzin i przyjaciół, ale także 
dla tych, których nie znamy, a zwłaszcza dla tych, którzy 
mogą być niezbyt życzliwi, a  nawet nastawieni do  nas 
wrogo. Ta otwartość na  innych zaczyna  się w  rodzinie, 
w naszych domach, gdzie uczymy się miłości i przebacze-
nia oraz, gdzie w miłości naszych rodziców uczymy  się 
poznawać miłosierdzie i miłość Boga. Wyraża się ona rów-
nież w trosce o osoby starsze i ubogie, sieroty i wdowy.

Świadectwo męczenników ukazuje wszystkim, którzy 
usłyszeli ich historię, wówczas i dzisiaj, że przyjemności 
światowe i  władza doczesna nie dają trwałego pokoju 
i radości. Raczej wierność Bogu, uczciwość i prawość ży-
cia oraz autentyczna troska o  dobro innych przynoszą 
nam ten pokój, którego świat dać nie może. Nie zmniej-
sza to jednak naszej troski o ten świat, tak jakbyśmy pa-
trzyli jedynie na życie przyszłe. Wręcz przeciwnie, wska-
zuje cel dla życia na tym świecie i pomaga nam dotrzeć 
do potrzebujących, współpracować z  innymi dla dobra 
wspólnego i budować społeczeństwo bardziej sprawie-
dliwe, które promuje godność człowieka, nie wyklu-
czając nikogo, które broni życia, będącego darem Boga 
i  chroni cuda przyrody  – stworzenie będące naszym 
wspólnym domem.

Drodzy bracia i siostry, jest to dziedzictwo, jakie otrzy-
maliście od  męczenników ugandyjskich: egzystencje 
naznaczone mocą Ducha Świętego, egzystencje świad-
czące także i dziś o przemieniającej mocy Ewangelii Je-
zusa Chrystusa. Nie przyswajamy sobie tego dziedzictwa 
okolicznościowym wspomnieniem lub przechowując je 
w  muzeum, jakby było cennym klejnotem. Naprawdę 
oddajemy Jemu hołd i oddajemy cześć wszystkim świę-
tym, kiedy raczej wnosimy ich świadectwo Chrystusowi 
do naszych domów i w środowisko osób nam bliskich, 
do miejsc pracy i w społeczeństwo obywatelskie, zarów-
no kiedy przebywamy w naszych domach, jak wówczas, 
gdy udajemy  się do  najbardziej oddalonych zakątów 
świata.

Niech męczennicy ugandyjscy, wraz z Maryją, Matką 
Kościoła, orędują za nami, i niech Duch Święty rozpali 
w nas ogień Bożej miłości!

Omukama Abawe Omukisa! (Niech was Bóg błogosławi!)

Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas 
Mszy św. w katolickim sanktuarium męczenników ugandyjskich 

w Namugongo, 28 listopada 2015.

Papież Franciszek: 
Męczennicy chlubą 

Kościoła  
Część 2
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Umiłowani Bracia i Siostry!
«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-

stąpią» (Mt 5, 7).
Ze  słowami tego Chrystusowego błogosławieństwa 

zatrzymuję się na moim pielgrzymim szlaku pośród was 
–  wiernego ludu Warszawy. Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich zgromadzonych tu wiernych, kapłanów, za-
konników i  siostry zakonne oraz wiernych świeckich. 
Słowa braterskiego pozdrowienia kieruję do  księży bi-
skupów, zwłaszcza do księdza Prymasa i biskupów po-
mocniczych archidiecezji warszawskiej. Pozdrawiam 
Pana Prezydenta, Pana Premiera, Panią Marszałek Senatu 
i Pana Marszałka Sejmu, przedstawicieli władz państwo-
wych i samorządowych oraz zaproszonych Gości.

Dziękuję Opatrzności Bożej, że dane mi jest ponow-
nie stanąć na tym miejscu, na którym przed dwudziestu 
laty, w pamiętną wigilię Zesłania Ducha Świętego, w spo-
sób szczególny przeżywaliśmy tajemnicę Wieczernika. 
Wraz z Prymasem Tysiąclecia, Kardynałem Stefanem Wy-

szyńskim, z  biskupami i  licznie zgromadzonym Ludem 
Bożym stolicy zanosiliśmy wtedy gorące wołanie o dar 
Ducha Świętego. W tamtych trudnych czasach przyzywa-
liśmy Jego mocy, aby rozlała się w sercach ludzi i obu-
dziła w nich nadzieję. Było to wołanie płynące z wiary, 
że Bóg działa i mocą Ducha Świętego odnawia i uświęca 
wszystko. Było to błaganie o odnowę oblicza ziemi. Tej 
ziemi. Jakże dziś nie dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu 
za to wszystko, co na przestrzeni ostatnich dwudziestu 
lat odczytujemy jako Jego odpowiedź na tamto wołanie!

Czyż nie jest odpowiedzią Boga to, co w tym czasie 
dokonało się w Europie i w świecie, poczynając od naszej 
ojczyzny? Na  naszych oczach następowały przemiany 
systemów politycznych, społecznych i  gospodarczych, 
dzięki którym poszczególne osoby i  narody na  nowo 
ujrzały blask swojej godności. Prawda i sprawiedliwość 
odzyskują swoją wartość, stając się palącym wyzwaniem 
dla  wszystkich, którzy doceniają dar swej wolności. 
Za to dziękujemy Bogu, patrząc z nadzieją w przyszłość.

Homilia Jana Pawła II 
podczas beatyfikacji  
Reginy Protmann  

i Edmunda  
Bojanowskiego  

oraz 108  
męczenników
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Nade wszystko jednak oddajemy Mu chwałę, 
za  wszystko, co to  dwudziestolecie wniosło w  życie 
Kościoła. Jednoczymy  się zatem w  dziękczynieniu 
z Kościołami tradycji zachodniej i wschodniej pośród 
ludów nam bliskich, które wyszły z katakumb i otwar-
cie pełnią swą misję. Ich żywotność jest wspaniałym 
świadectwem mocy Chrystusowej łaski, która uzdal-
nia słabych ludzi do  heroizmu posuniętego nierzad-
ko aż do męczeństwa. Czy nie jest to owoc działania 
Bożego Ducha? Czy nie dzięki temu tchnieniu Ducha 
w najnowszej historii mamy dziś niepowtarzalną spo-
sobność doświadczania powszechności Kościoła i na-
szej odpowiedzialności za  świadectwo o  Chrystusie 
i  za  głoszenie Jego Ewangelii «aż po  krańce ziemi» 
(Dz 1, 8)?

W świetle Ducha Świętego Kościół w Polsce odczy-
tuje na  nowo znaki czasu i  podejmuje swoje zadania, 
wolny od  zewnętrznych ograniczeń i  nacisków, jakich 
doznawał jeszcze nie tak dawno. Jak nie dziękować dziś 
Bogu za to, że w duchu wzajemnego szacunku i miło-
ści Kościół może prowadzić twórczy dialog ze światem 
kultury i nauki! Jak nie dziękować za to, że ludzie wie-
rzący bez przeszkód mogą przystępować do sakramen-
tów i słuchać słowa Bożego, aby potem otwarcie dawać 
świadectwo swej religijności! Jak nie oddawać chwały 
Bogu za  tę mnogość świątyń wybudowanych ostat-
nio w naszym Kraju! Jak nie dziękować za to, że dzie-
ci i  młodzież mogą ze  spokojem poznawać Chrystusa 
w  szkole, w  której obecność kapłana, siostry zakon-
nej czy katechety jest postrzegana jako cenna pomoc 
w pracy nad wychowywaniem młodego pokolenia! Jak 
nie chwalić Boga, który swoim Duchem ożywia wspól-
noty, stowarzyszenia i ruchy kościelne, i sprawia, że mi-
sja ewangelizacji jest podejmowana przez coraz szersze 
kręgi ludzi świeckich!

Gdy podczas mej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 
stałem na tym miejscu, cisnęła się na myśl modlitwa Psal-
misty:

Przyjdź nam z pomocą, 
abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, 
radowali się radością Twojego ludu, 
chlubili się razem z Twoim dziedzictwem  
 (106[105], 4-5).

Dziś, gdy patrzymy wstecz, na  to  ostatnie dwu-
dziestolecie naszego  wieku, przypomina  się wezwanie 
z tego samego Psalmu:

Chwalcie Pana, bo dobry, 
bo na wieki Jego łaskawość. 
Któż opowie dzieła potęgi Pana, 
ogłosi wszystkie Jego pochwały? 
Błogosławiony Pan (…) 
od wieków na wieki! 
 (1-2.48). 

«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią» (Mt 5, 7). Liturgia dzisiejszej niedzieli nadaje 
naszemu dziękczynieniu szczególny wymiar. Pozwala 
bowiem zobaczyć wszystko, co dokonuje się w historii 
tego pokolenia, w  perspektywie odwiecznego Bożego 
miłosierdzia, które najpełniej objawiło się w zbawczym 
dziele Chrystusa. «On to został wydany za nasze grze-
chy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedli-
wienia» (Rz 4, 25). Paschalne misterium śmierci i zmar-
twychwstania Bożego Syna nadało ludzkiej historii nowy 
bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania 
zła, to  mamy pewność, że  ostatecznie nie może ono 
zapanować nad  losami świata i  człowieka. Ta pewność 
płynie z wiary w miłosierdzie Ojca, który «tak umiłował 
świat, że  Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 
3, 16). Dlatego dziś, kiedy św. Paweł wskazuje na wiarę 
Abrahama, «który nie okazał wahania ani niedowierzania 
co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze» (Rz 4, 
20), pozwala nam dostrzec źródło tej siły, dzięki której 
nawet najcięższe doświadczenia nie były w stanie ode-
rwać nas od miłości Boga.

Dzięki wierze w Boże miłosierdzie trwała w nas na-
dzieja. Nie odnosiła  się ona jedynie do  społecznego 
odrodzenia i przywrócenia godności człowiekowi w wy-
miarach tego świata. Nasza nadzieja sięga o wiele głę-
biej, kieruje  się bowiem ku Bożym obietnicom, które 
wykraczają daleko poza doczesność. Jej ostatecznym 
przedmiotem jest udział w owocach zbawczego dzieła 
Chrystusa. Może nam być poczytana za sprawiedliwość, 
jeżeli «wierzymy w  Tego, co wskrzesił z  martwych Je-
zusa, Pana naszego» (Rz 4, 24). Tylko bowiem nadzieja 
płynąca z  wiary w  zmartwychwstanie może nas pobu-
dzić do dawania w codziennym życiu godnej odpowie-
dzi na niezmierzoną miłość Boga. Jedynie z tą nadzieją 
możemy iść do tych, «którzy się źle mają» (Mt 9, 12) i być 
apostołami Bożej, uzdrawiającej miłości. Jeżeli przed 
dwudziestu laty mówiłem, że «Polska stała się w naszych 
czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadec-
twa» (Homilia na Placu Zwycięstwa, 2. 06. 1979), to dziś 
trzeba dodać, że musi to być świadectwo czynnego mi-
łosierdzia, zbudowane na wierze w zmartwychwstanie. 
Tylko takie świadectwo jest znakiem nadziei dla współ-
czesnego człowieka, zwłaszcza dla młodego pokolenia; 
a jeśli dla niektórych jest ono również «znakiem sprze-
ciwu», to  niech ten sprzeciw nigdy nas nie odwiedzie 
od wierności Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwych-
wstałemu.

Omnipotens aeterne Deus, qui per glorificationem Sancto-
rum novissima dilectionis tuae nobis argumenta largiris, con-
cede propitius, ut, ad Unigenitum tuum fideliter imitandum, 
et ipsorum intercessione commendemur, et incitemur exemplo 
– tak modli się Kościół wspominając w Eucharystii świę-
tych i  święte: «Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dajesz 
nam nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz Świę-
tym uczestniczyć w Twojej chwale, spraw, aby ich modli-
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twa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania 
Twojego Syna» (Comune sanctorum et sanctarum, Collecta). 
Takie też wołanie zanosimy dziś, gdy podziwiamy przy-
kład świadectwa, jakie dają nam wyniesieni przed chwilą 
do chwały ołtarzy błogosławieni. Żywa wiara, niezachwia-
na nadzieja i ofiarna miłość zostały im poczytane za spra-
wiedliwość, bo głęboko tkwili w paschalnym misterium 
Chrystusa. Słusznie zatem prosimy, abyśmy za ich przy-
kładem wiernie podążali za Chrystusem.

Błogosławiona Regina Protmann, pochodząca z Bra-
niewa założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, 
oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na prze-
łomie XVI i XVII w. Jej działalność, płynąca z umiłowania 
Pana Jezusa ponad wszystko, przypadła na czasy po So-
borze Trydenckim. Czynnie włączyła się w posoborową 
reformę Kościoła, wielkodusznie pełniąc pokorne dzieło 
miłosierdzia. Założyła zgromadzenie, które łączyło kon-
templację Bożych tajemnic z opieką nad chorymi w ich 
domach oraz z nauczaniem dzieci i młodzieży żeńskiej. 
Szczególnie wiele uwagi poświęciła duszpasterstwu ko-
biet. Zapominając o  sobie, błogosławiona Regina dale-
kowzrocznym spojrzeniem obejmowała potrzeby ludu 
i  Kościoła. Hasłem jej życia stały  się słowa: «Jak Bóg 
chce». Żarliwa miłość przynaglała ją do  pełnienia woli 
Ojca Niebieskiego, na wzór Syna Bożego. Nie lękała się 
podejmować krzyż codziennej służby, dając świadectwo 
Chrystusowi zmartwychwstałemu.

Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie 
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielko-
polski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talen-
tami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego 
zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca 
prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu 
wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem 
potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, 
charytatywnym, kulturalnym i  religijnym, które wspie-
rały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając 
świeckim człowiekiem, założył dobrze w  Polsce znane 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewi-
cy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kie-
rował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczest-
nikami odkupienia. Zapisał  się w pamięci ludzkiej jako 
«serdecznie dobry człowiek», który z  miłości do  Boga 
i  do  człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne śro-
dowiska wokół dobra. W  swojej bogatej działalności 
daleko wyprzedzał to, co na  temat apostolstwa świec-
kich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy 
przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny 
i Kościoła. Dzieło błogosławionego Edmunda Bojanow-
skiego kontynuują Siostry Służebniczki, które z całego 
serca pozdrawiam i dziękuję im za cichą i ofiarną służbę 
dla człowieka i Kościoła.

Munire digneris me, Domine Jesu Christe (…), signo sanc-
tissimae Crucis tuae: ac concedere digneris mihi (…) ut, si-
cut hanc Crucem, Sanctorum tuorum reliquiis refertam, ante 
pectus meum teneo, sic semper mente retineam et memoriam 

passionis, et sanctorum victorias Martyrum –  oto modli-
twa, jaką odmawia biskup zakładając krzyż pektoral-
ny: «Racz mnie umocnić, Panie, znakiem Twego krzyża, 
i  spraw, abym tak, jak ten krzyż z  relikwiami świętych 
noszę na swojej piersi, tak zawsze miał w myśli i pamięć 
męki Twojej i zwycięstwo, jakie odnieśli Twoi męczenni-
cy». Dziś czynię to wezwanie modlitwą całego Kościoła 
w Polsce, który niosąc od tysiąca lat znak męki Chrystusa 
wciąż odradza  się z posiewu krwi męczenników i żyje 
pamięcią zwycięstwa, jakie oni odnieśli na tej ziemi.

Dziś właśnie świętujemy zwycięstwo tych, któ-
rzy w  naszych czasach oddali życie dla  Chrystusa, aby 
posiąść je na wieki w  Jego chwale. Jest to zwycięstwo 
szczególne, bo dzielą je duchowni i  świeccy, młodzi 
i  starzy, ludzie różnego pochodzenia i  stanu. Pośród 
nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz 
diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup 
Władysław Goral z  Lublina torturowany ze  szczególną 
nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim. 
Są kapłani diecezjalni i zakonni, którzy ginęli, gdyż nie 
chcieli odstąpić od swojej posługi i ci, którzy umierali, 
posługując współwięźniom chorym na tyfus; są umęcze-
ni za obronę Żydów. Są w gronie błogosławionych bracia 
i  siostry zakonne, którzy wytrwali w  posłudze miłości 
i  w  ofiarowaniu udręk za  bliźnich. Są wśród tych bło-
gosławionych męczenników również ludzie świeccy. Jest 
pięciu młodych mężczyzn ukształtowanych w  salezjań-
skim oratorium; jest gorliwy działacz członek Akcji Kato-
lickiej, jest świecki katecheta zamęczony za swą posługę 
i  bohaterska kobieta, która dobrowolnie oddała życie 
w zamian za swą brzemienną synową. Ci błogosławieni 
męczennicy i męczennice wpisują  się w dzieje święto-
ści Ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat 
po polskiej ziemi.

Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu mę-
czenników duchownych i  świeckich, to przede wszyst-
kim dlatego, że  są oni świadectwem zwycięstwa Chry-
stusa –  darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem 
dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako odżywa 
w nas wiara, że bez względu na okoliczności, we wszyst-
kim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował (por. Rz 8, 37). Błogosławieni mę-
czennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest 
miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie 
nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności 
Bogu we wszelkiej próbie!

Raduj się, Polsko, z nowych błogosławionych: Reginy 
Protmann, Edmunda Bojanowskiego i 108 Męczenników. 
Spodobało  się Bogu «wykazać przemożne bogactwo 
Jego łaski na  przykładzie dobroci» twoich synów i  có-
rek w  Chrystusie Jezusie (por. Ef 2, 7). Oto «bogactwo 
Jego łaski», oto fundament naszej niewzruszonej ufności 
w zbawczą obecność Boga na drogach człowieka w trze-
cim tysiącleciu! Jemu niech będzie chwała na wieki wie-
ków. Amen.

Warszawa, 13.06.1999 r.
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Cudowna figurka Matki Bożej 
z  Dzieciatkiem pochodzi z  końca 
XIV  wieku i  ma 74,5 cm wysoko-
ści. Przedstawia Maryję zasiada-
jącą na  tronie, ubraną w  niebieski 
płaszcz, ozdobiony gwiazdami sym-
bolizującymi czystość i doskonałość. 
Małego Jezuska okrywa sukienka ko-
loru czerwonego, który zapowiada 
męczeństwo. Czerwień to  również 
barwa władców. Podkreśleniem kró-
lewskości obojga są złote korony 
oraz złociste jabłko z wyrytym krzy-
żem, w  symbolice chrześcijańskiej 
to  atrybut władzy nad  wszechświa-
tem. Matka i Syn otaczają je czułymi 
gestami, co oznacza również miłość 
do  ludzi. Potwierdzają to  pogodne 
oblicza Dzieciątka i Maryi. Ta gotyc-
ka figurka zaliczana jest do  „Pięk-
nych Madonn Tronujących”.

Pierwszy wybudowany tam drew-
niany kościółek, p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, spłonął 
podczas wojen krzyżackich. Następ-
ny, w  kolejnym stuleciu zniszczyły 
wojska szwedzkie. Na  jego miejscu 
wybudowano w  połowie XVII  wieku 
trzeci kościół, także drewniany, który 
również spłonął. Z każdej tej opresji 
figurkę szczęśliwie ratowano. Na sta-
łe zagościła w  Rywałdzie z  końcem 

XVII w. w świątyni, wystawionej przez 
kasztelana Sebastiana Czapskiego 
i opatrzonej wezwaniem jego święte-
go patrona. Obecnie stoi w głównym 
ołtarzu czwartego, murowanego ko-
ścioła, który zbudował w latach 1710-
1732 kasztelan Piotr Czapski.

Do cudownej figury Maryi 
przez  wieki zmierzali pielgrzymi, 
ufni w  Jej wstawiennictwo, prosząc 
w różnych intencjach, czy to o uzdro-
wienie siebie czy swoich bliskich, 
pokonanie nałogów czy rozwiąza-
nie wielu problemów, które tylko 
Boża moc mogła rozwikłać. W kroni-
ce klasztornej, w 1667 roku ks. Jan 
Strzesz opisuje cudowne wskrzesze-
nie chłopca przyniesionego przez 
zrozpaczonych rodziców. Świadkiem 
tego wydarzenia był m.in. proboszcz 
radzyński ks. Łukasz Pilczewski. 
Od tego czasu cześć Maryi wzrasta-
ła, pojawiły  się kolejne łaski i  cuda 
i coraz liczniejsi pielgrzymi.

W szerzeniu kultu Madonny Ry-
wałdzkiej szczególnie zasłużyli  się 
ojcowie kapucyni, których w 1748 r. 
sprowadził biskup chełmiński Woj-
ciech Stanisław Leski. Śladem rozwi-
jającego się Jej kultu i licznych otrzy-
manych łask były liczne wota oraz, 
odnotowane w  archiwach klasz-

tornych wymowne liczby odbytych 
spowiedzi (w samym 1749 r. – 6000, 
w roku 1780 aż 16640), a także wie-
lotysięczne pielgrzymki, przybywa-
jące z różnych zakątków ziemi cheł-
mińskiej i michałowskiej, na odpusty 
Nawiedzenia i Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny.

Podczas zaborów, w  1825  r., ry-
wałdzki klasztor uległ kasacie pru-
skiej, jednak kult Matki Bożej, choć 
mocno ograniczony, zwłaszcza 
skutkiem kulturkampfu, nie wygasł. 
To  zasługa księży diecezjalnych, 
którzy opiekowali  się sanktuarium 
przez kolejne 120 lat. Szczególnie 
byli to  ks. Franciszek Sampławski 
z  Radzynia oraz proboszczowie ry-
wałdzcy ks. Otton Diebitsch i  ks. 
Franciszek Wierzbowski. Cuda doko-
nane za przyczyną Rywałdzkiej Pani 
opisał w książce, wydanej w 1880 r., 
ks. Jakub Fankidejski.

W Polsce niepodległej do rozpo-
wszechnienia kultu przyczynił  się 
szczególnie ks. Cyryl Karczyński 
(późniejszy męczennik Sachsenhau-
sen, dziś sługa Boży), dzięki czemu 
do  Rywałdu przybywali pielgrzymi 
z całej diecezji.

W 1939  r. sanktuarium, mimo 
bombardowania (hitlerowcy zrzucili 

Polskie Piękne Madonny

W Rywałdzie, między Jabłonowem Pomorskim i Radzyniem Chełmińskim, w parafii ery-
gowanej na początku XIV wieku, znajduje się cudowna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. 
Piękna Madonna została wyrzeźbiona w drewnie lipowym przez nieznanego snycerza, 
prawdopodobnie z pobliskiego zamku krzyżackiego w Rydzyniu Chełmińskim. W kaplicy 
zniszczonego zamczyska zachowała się nisza, w której niegdyś stała ta niezwykła rzeźba. 
Stamtąd – według tradycji – została przeniesiona w niewyjaśniony sposób do Rywałdu, 
gdzie zbudowano dla niej kaplicę, a następnie kościół.

Pocieszycielka 
 strapionych
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pięć bomb na kościół i klasztor) nie 
ucierpiało, co uznano za  wielką ła-
skę. Podczas okupacji zostało zamie-
nione na szpital wojskowy. W 1945 r. 
uciekający Niemcy obrabowali rzeź-
bę ze srebrnych wotów, a żołnierze 
radzieccy –  z  pozłacanych koron 
i srebrnych sukienek. Zaraz po woj-
nie pracę nad przywróceniem sank-
tuarium do dawnej świetności podjął 
proboszcz ks. Alfons Tęgowski. Jego 
dzieło kontynuują ojcowie kapucyni, 
który powrócili do Rywałdu w 1947 
roku.

Jesienią 1953 r. przy furcie klasz-
toru rywałdzkiego pojawił  się nie-
zwykły gość — Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński. Przebywał tu, 
jako więzień Służby Bezpieczeń-
stwa, od  26  września do  12  paź-
dziernika. Został poddany surowym 
rygorom: obskurnej celi pilnowało 
20 (!) funkcjonariuszy UB, wyda-
no zakaz odprawiania Mszy św. 
w  kościele. Spodziewając  się mę-
czeństwa, ksiądz Prymas przygo-
towywał  się na  nie intensywną 
modlitwą. Tak wspominał później 
w  „Zapiskach więziennych”: „W  celi, 
do  której zostałem wprowadzony, 
na  ścianie nad  łóżkiem wisiał obraz 
z  podpisem »Matko Boża Rywałdzka, 
pociesz strapionych«. To  był pierwszy 
głos przyjazny, który wywołał wiel-
ką radość”. Dalej czytamy: „Wzrok 
mój zatrzymał  się na  biurku. Stoi 
tam Chrystus Miłosierny z  podopisem 
»Jezu, ufam Tobie« — fotografia zna-
nego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę 
dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę 
Temu, za którego sprawą tu się znala-
złem”. Pod datą 3 X 1953 r. Ksiądz 
Prymas zanotował: „Dziś »erygowa-
łem« sobie Drogę Krzyżową, pisząc 
na ścianie ołówkiem nazwy stacji Męki 
Pańskiej i  oznaczając je krzyżykiem. 
Resztę Kościół uzupełni”. Możemy 
ją dziś oglądać w  celi zamienionej 
na Salę Pamięci. O. Andrzej Makow-
ski kustosz sanktuarium, zapewnia, 
że  Droga Krzyżowa wzorowana 
na  Prymasowskiej stanie w  Rywał-
dzie i  zwraca  się do  pielgrzymów: 
„Serdecznie zapraszam do Matki Bożej 
Rywałdzkiej Pocieszycielki Strapionych 
oraz Sługi Bożego ks. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego”.

W  dalszej części „Zapisków” Pry-
mas Tysiąclecia wyznaje: „Przecież 
stało  się coś, czym tyle razy mi gro-
żono. (...) Lękałem  się, że  już nie będę 
miał udziału w tym zaszczycie, którego 
doznali wszyscy moi koledzy z ławy se-
minaryjnej. Wszyscy oni przeszli przez 
obozy koncentracyjne i  więzienia (...). 
Mój brat Tadeusz odsiedział obozy i wię-
zienia sowieckie, niemieckie i  polskie. 
Większość księży i biskupów, z którymi 
pracowałem, przeszła przez więzienia. 
Dzieje się więc coś bardzo właściwego. 
Nie mogę mieć żalu do nikogo”.

O okresie internowania księdza 
Kardynała O. Klemens Krzysztofik re-
lacjonował później: „Każdy nasz krok 
był kontrolowany. (...) Byliśmy wszyscy 
internowani. Do  chorego parafianina 
dopiero na  drugi dzień wolno było  się 
udać. Mimo odmowy dostępu do  księ-
dza Prymasa ze  strony władz bezpie-
czeństwa, kapucyni szukali sposobu, 
by mógł on w jakiś sposób uczestniczyć 
w kulcie”. O. Wiesław Sujak uzupełnia: 
„W  czasie nabożeństw odprawianych 
w  kościele otwieraliśmy drzwi z  chóru 
kościelnego na korytarz, a brat organi-
sta głośniej grał, aby dać możność księ-
dzu Prymasowi łączenia  się z  naszymi 
modlitwami”.

Dwadzieścia lat później Prymas 
napisał do gwardiana klasztoru: „Je-
stem Wam wdzięczny, że  otworzyliście 
bramy mocarzom ciemności, bym mógł 
pozostawać pod opieką Matki Bożej Ry-
wałdzkiej. Z wielką wdzięcznością za tę 
opiekę koronowałem Ją (…). W celi ka-
pucyńskiej zrodziła się myśl oddania się 
Matce Bożej w  macierzyńską niewolę 
Miłości zrealizowana w  Stoczku War-
mińskim”.

W klasztorze, oprócz celi, w któ-
rej był więziony kard. Stefan Wyszyń-
ski, na parterze klasztoru urządzono 
Salę Pamięci Prymasa Tysiąclecia. 
W siedmiu gablotach można oglądać 
książki i  listy pasterskie autorstwa 
księdza Prymasa, a także jego sutan-
nę z pasem, piuskę i biret oraz tzw. 
rokietę i  mitrę. Na  przylegających 
korytarzach umieszczono liczne 
zdjęcia z posługi prymasowskiej Ko-
ściołowi i Narodowi. Wpisy do Księ-
gi Pamiątkowej wyrażają najgłębsze 
uczucia wdzięczności Bogu za takie-
go Ojca i Pasterza.

W latach 1971-1972 historycy 
sztuki z Lublina przeprowadzili rego-
tyzację figury Matki Bożej Rywałdz-
kiej. Dokonano również gruntownej 
renowacji świątyni. Potrzebną doku-
mentację historyczną, potwierdzają-
cą wiek figury i przejawy kultu, opra-
cował historyk kapucyński o. Florian 
Duchniewski. Wyrazem wdzięczno-
ści za  otrzymane łaski Matce Bożej 
i  czci ku Niej są koronacje, skiero-
wano więc do  Stolicy Apostolskiej 
pismo, które podpisał ordynariusz 
diecezji chełmińskiej, bp Kazimierz 
J. Kowalski, z prośbą o zgodę na na-
łożenie koron. Wkrótce do  Pelplina 
nadeszła papieska bulla koronacyjna, 
wydana w Rzymie 30 maja 1971 r.

Uroczysta koronacja odbyła  się 
3 września 1972 roku, a dokonał jej, 
w asyście biskupa Bernarda Czapliń-
skiego i  generała OO. Kapucynów, 
Paschalisa Rywalskiego, Prymas Pol-
ski Stefan Wyszyński.

Osobliwością cudownej figurki są 
bujne włosy na głowach Matki Bożej 
i małego Jezusa, co ma swoją genezę 
w niedalekiej przeszłości i jest rów-
nież źródłem legendy o  cudownym 
odrastaniu włosów Maryi i  Jej Syna. 
W  1930  r. pewna Cyganka przy-
niosła do  kościoła swoje konające 
dziecko i  położyła przed ołtarzem. 
Błagała gorąco Matkę Bożą o  ratu-
nek. Kiedy dziecko nagle ozdrowia-
ło, matka w  odruchu wdzięczności, 
obcięła swój piękny warkocz i złoży-
ła jako wotum dziękczynne. Wyko-
nano z niego dwie peruki zdobiące 
do  dziś głowę Madonny i  Jezusa. 
Od  tego czasu sanktuarium zaczęły 
masowo nawiedzać tabory romskie, 
a  Matka Boża Rywałdzka otrzymała 
miano Matki Cyganów.

W 1949 r. przybyła tu pielgrzymka 
z ich królem na czele by dziękować 
Matce Bożej za ocalenie od  śmierci 
podczas II  wojny światowej, pod-
czas której prześladowano ich tak 
samo jak Żydów. Potem, w  1953  r., 
podczas kolejnej wielkiej pielgrzym-
ki, Cyganie ofiarowali Maryi swoje 
dzieci i polecili Jej orędownictwu. Te 
okoliczności sprawiły, że Rywałdzka 
Pani bywa nazywana Matką Bożą Cy-
gańską.

Aleksandra Janas
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2 czerwca

Łk 24, 46-53
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  Jeruzalem. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na  was obietnicę 
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w  mieście, aż 
będziecie przyobleczeni w  moc 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 Jeruzalem, gdzie 
stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc 
Boga.

Chrystusa umarł za  grzechy wszystkich ludzi. Jego 
Wniebowstąpienie nie oznacza pozostawienie nas sa-
motnych tu na ziemi. Wręcz przeciwnie. Jego obecność 
z  nami, odkąd wrócił do  Ojca, weszła na  wyższy po-
ziom. Bycie Jezusa z nami jest teraz bardziej odczuwal-
ne. Na każdym etapie historii zbawienie obecność Boga 
i Jego działanie coraz bardziej się nasila, kiedy w końcu 
osiągnie szczyt przy końcu świata.

9 czerwca

J 14, 15-16. 23b-26
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, 
aby z  wami był na  zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i  przyjdziemy do  niego, i  mieszkanie u  niego 
uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 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  Paraklet, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w  moim imieniu, 
On  was wszystkiego nauczy i  przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Jezus został posłany przez Boga dla  naszego zba-
wienia. Jest Synem Boga i najwłaściwszą Drogą do Ojca. 
Wiara w Chrystusa i życie według Jego nauki daje czło-
wiekowi gwarancje Zbawienia i życie z Bogiem w wiecz-
ności. Jezus zostawił nam instrukcje dojścia do Boga na-
pisaną własnym życiem. Kto zastosują ją w swoim życiu 
osiągnie pełnie szczęścia w Bogu.

16 czerwca

J 16, 12-15
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do  całej prawdy. Bo nie będzie mówił od  siebie, 
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On  Mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z  mojego weźmie i  wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 
weźmie i wam objawi».

Człowiek nie jest w stanie sam zrozumieć nauki Jezu-
sa. To co ma nam do powiedzenia jest tak wielkie, że bez 
pomocy nie dojdziemy do Prawdy. Dlatego Jezusa daje 
nam zrozumienie w  Duchu Świętym, którego do  nas 
przysyła. Chce byśmy z  Nim współpracowali, abyśmy 
w Nim szukali zrozumienia nauki, którą Jezus nam zo-
stawił. Duch Święty to Duch Prawdy otwierający nasze 
dusze, serca i umysły na Boga.

20 czerwca

Łk 9, 11b-17
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy 
leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić 
ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, 
mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do  okolicznych 
wsi i  zagród, gdzie mogliby  się zatrzymać i  znaleźć 
żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł 
do  nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: 
«Mamy tylko pięć chlebów i  dwie ryby; chyba 
że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych 
ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. 

Komentarze biblijne



11

Na Piasku nr 6 (504)   czerwiec 2019

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się 
gromadami, mniej więcej po  pięćdziesięciu». Uczynili 
tak i  porozsadzali wszystkich. A  On wziął te pięć 
chlebów i  dwie ryby, spojrzał w niebo i  odmówiwszy 
nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, 
by  podawali tłumowi. Jedli i  nasycili  się wszyscy, 
a  zebrano jeszcze z  tego, co im zostało, dwanaście 
koszów ułomków.

Jezus w  Chlebie Eucharystycznym jest Pokarmem 
Wiecznym, Nieskończonym Chlebem zbliżającym nas 
do Boga. W trakcie Eucharystii jesteśmy w stanie nasy-
cić  się prawdziwą Miłością tak bardzo potrzebną nam 
w dzisiejszym świecie. Podobnie jak w dzisiejszej Ewan-
gelii, nawet na „pustkowiu naszej codzienności” zawsze 
możemy zwrócić się do Boga i nasycić się Jego Miłością 
w podczas każdej Eucharystii.

23 czerwca

Łk 9, 18-24
Gdy Jezus modlił  się na  osobności, a  byli z  Nim 
uczniowie, zwrócił  się do  nich z  zapytaniem: «Za 
kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za 
Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że  któryś z  dawnych proroków zmartwychwstał». 
Zapytał ich: «A wy za  kogo Mnie uważacie?» Piotr 
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo 
im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie 
mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów 
i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli 
ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Jezus od samego początku był świadomy tego co go 
czeka. Wiedział, że nie będzie to prosta droga, że nie 
zostanie przyjęty przez tych, którzy jakby mogło  się 
wydawać powinni rozpoznać w  nim oczekiwanego 
Mesjasza. Wiara w  Chrystusa również jest dużym wy-
zwaniem za którym może iść wiele wyrzeczeń, a może 
i  cierpienie. Krzyż, który mamy nieść, nie jest czymś 
wprost odczuwalnym fizycznie. To oddanie się Jezusowi 
i głoszenie królestwa Bożego swoimi czynami i słowa-
mi. Pełne oddanie się Chrystusowi może być podstawą 
do „utarty” życia, by uzyskać udział w nadejściu Bożego 
królestwa.

30 czerwca

Łk 9, 51-62
Gdy dopełniały  się dni wzięcia Jezusa z  tego świata, 
postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego 
miasteczka samarytańskiego, by  przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał 
do  Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i  Jan 
rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech 
ogień spadnie z  nieba i  pochłonie ich?» Lecz On, 
odwróciwszy  się, zgromił ich. I  udali  się do  innego 
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: 
«Pójdę za  Tobą, dokądkolwiek  się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i  ptaki podniebne 
– gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by  głowę mógł położyć». Do  innego rzekł: «Pójdź 
za  Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi 
najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: 
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a  ty idź 
i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę 
pójść za  Tobą, ale  pozwól mi najpierw pożegnać  się 
z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek 
przykłada rękę do  pługa, a  wstecz  się ogląda, nie 
nadaje się do królestwa Bożego».

Jezus wyrusza w ostatnią ziemską wędrówkę do  Je-
rozolimy będącej symbolem ciągłości między czymś sta-
rym a nowym w Boskim planie zbawienia. Stamtąd Je-
zus powróci co Ojca. Samarytanie nie byli przyjacielsko 
nastawienie do  Żydów, szczególnie tych wędrujących 
przez ich ziemie, idących do  Jerozolimy. Droga Jezusa 
w Bożym planie, jest pełna prób. Został odrzucony prze 
Samarytan jak również przywódców religijnych z powo-
du swojego postepowania i  nauki, którą głosił. Droga 
wyznawców Chrystusa analogicznie nie jest prostym od-
cinkiem do  pokonania. Czekają nas próby i  wyzwania, 
a może i nawet odrzucenia i cierpienie. Pójść za Jezusem 
to potrafić porzucić wszystko z czym jestem związany tu 
na ziemi. „Uwiązanie” do naszej ziemskiej materialność 
utrudnia człowiekowi przekroczenie tego co tutaj z kró-
lestwem wiecznym czekającym na nas.

Kamil Rączkowski
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Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za sied-
mioma lasami… no dobrze, może nie aż tak bardzo 

dawno temu i nie aż tak daleko, ale opowieść trzeba ja-
koś zacząć. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o nie-
samowitym bohaterze. Miał na  imię Paweł. Urodził  się 
112 lat temu (w 1907 r.) w małej wsi Krajenki na Pomo-
rzu. Uczył się dobrze. Naukę kończył w Krakowie, gdzie 
zdał maturę, a potem został Karmelitą. Skończył studia 
w Rzymie i został księdzem. Kiedy wrócił do Polski, był 
prefektem (czyli takim tatusiem dla kleryków – młodych 
chłopaków, którzy chcą zostać kapłanami). Potem wybra-
no go na przeora klasztoru (taki szef w Zakonie). Nie-
stety, jak pewnie wiecie, wybuchła II  wojna światowa. 
Niemcy aresztowali o. Pawła (który przyjął w  zakonie 
imię Hilary). Przebywał w różnych więzieniach i tam oka-
zało się Jego bohaterstwo.

– Nie idź tam – powiedział kolega o. Hilarego – jeśli 
tam pójdziesz, to możesz zachorować i umrzeć.

– Muszę tam iść, tam czekają na mnie chorzy.
I poszedł do chorych. Był z nimi 3 tygodnie. Potem 

zmożony chorobą umarł.
Smutne prawda? Ale nie do końca. Bo za swoje bo-

haterstwo o. Hilary Paweł został błogosławionym! Czyli 
jest w niebie i można  się modlić do Boga za  jego po-
średnictwem. Może i Wy o coś Go poprosicie? Zachęcam 
Was do tego… i do rozwiązywania zadań też. A rozwią-
zania przynosimy oczywiście do o. Adama do zakrystii. 
Czekam na nie do 16 czerwca – wtedy też rozlosujemy 
nagrody. Powodzenia!

Drogie dzieci
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Z życia parafii i klasztoru

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

W tym dniu w sposób szczególny nasze oczy były wpa-
trzone w Chrystusa, który uniżył samego Siebie przy-
jąwszy postać sługi módlmy się za naszych kapłanów 
jak również błagajmy Boga o nowych i świętych szafarzy 
Najświętszej Ofiary.

Liturgia Męki Pańskiej

Oto Drzewo Krzyża na którym zawisło zbawienie świata.
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Droga Krzyżowa ulicami Krakowa

Po Adoracji Krzyża, o godzinie 20 przeszliśmy ulicami Krakowa aby proklamować naszą wiarę w Chrystusa umęczo-
nego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

20.04.2019 – Ciemna Jutrznia

Tego dnia Kościół uroczyście modli się Liturgią godzin 
w modlitwie Jutrzni.
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Msza Św. Wigilii paschalnej

W tym szczególnym dniu, wszyscy wierzący kontemplują 
tajemnicę Paschy przejścia od śmierci do życia.

Msza św. rezurekcyjna

Z samego rana jak Ewangeliczne niewiasty, udajemy się 
do grobu Pańskiego, żeby z radością ogłosić światu, 
że Pan Zmartwychwstał prawdziwie, Alleluja.
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Msza św. za prezydenta

28.04.2019 w bazylice OO. Karmelitów odbyła się uro-
czysta Msza św. w intencji prezydenta Andrzeja Dudy.

03.05.2019

W Gręblinie przedstawiciele naszej rodziny zakonnej 
upamiętniali postać naszego błogosławionego współ-
brata o. Hilarego Pawła Januszewskiego.
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Pierwsza Komunia Święta

W niedzielę – 5 maja – dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałow-
skiego, przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej.
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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: bł. Hilary Januszewski

KALENDARIUM

1 czerwca
•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 1630.
7 czerwca

•  Pierwszy piątek miesiąca.
8 czerwca

•  Wspomnienie św. Jadwigi, królowej – fundatorki na-
szej Bazyliki i klasztoru.

9 czerwca
•  Niedziela Zesłania Ducha Świętego –  kończy  się 

okres wielkanocny. 
•  KARMELIADA – rodzinny festyn parafialny –  rozpo-

częcie o godz. 1200.
10 czerwca

•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-
twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630.

12 czerwca
•  Uroczystość bł. o. Pawła Hilarego Januszewskiego – 

Uroczysta Msza Święta o godz. 1900. 
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 1715. 
•  Wieczór Uwielbienia –  rozpoczęcie Mszą Świętą 

o godz. 1900.
16 czerwca

•  Niedziela Najświętszej Trójcy – kończy się okres spo-
wiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

19 czerwca
•  Msze Święte na  zakończenie roku szkolnego 

– o godz. 800 dla Szkoły Podstawowej nr 7, o godz. 
1100 dla Szkoły im. Piotra Michałowskiego.

20 czerwca
•  Uroczystość Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa. 

Msze św. w tym dniu będą odprawiane według po-
rządku niedzielnego. Po Mszy św. o godz. 1630 wyru-
szy procesja z Najświętszym Sakramentem

21 czerwca
•  Msze Święte na  zakończenie roku szkolnego  – 

o godz. 800 dla II i XX LO, o godz. 900 dla Szkoły Mu-
zycznej II st., Szkół PACK oraz Szkoły Społecznej 
im. I. Krasickiego, o godz. 1000 dla Muzycznej Szkoły 
Podstawowej.

28 czerwca
•  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od  pokarmów mię-
snych.

29 czerwca
•  Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Spotkanie Ro-

dziny Karmelitańskiej. Rozpoczęcie o godz. 1000.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
O GODZ. 1830
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