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Październik w  naszej katolickiej 
tradycji zawsze kojarzy nam  się 

z  modlitwą różańcową. Tak wielu 
z  nas ukochało sobie tę modlitwę, 
gdyż jest ona dość prosta, a zarazem 
jest bardzo głęboka i  przepojona 
Ewangelią. W  tej modlitwie, dzię-
ki wstawiennictwu Maryi Dziewicy, 
której pomocy przyzywamy, jakże 
wiele naszych próśb zostało przez 
Miłosiernego Boga wysłuchanych.

Dla  wielu z  nas stała  się ta mo-
dlitwa ulubioną i  bardzo „skutecz-
ną”, podobnie jak w  życiu naszego 
wielkiego Rodaka –  Karola Wojtyły 
– świętego papieża Jana Pawła II. Nie 
sposób o  nim nie wspomnieć przy 
okazji różańcowego miesiąca paź-
dziernika, kiedy to 16 dnia tego mie-
siąca przeżywamy kolejną rocznicę 
jego wyboru na  Stolicę Piotrową. 
Pamięć o nim potęguje jeszcze fakt, 
że  przygotowujemy  się do  obcho-
dów jubileuszu setnej rocznicy jego 
urodzin.

Od  początku swego pontyfikatu 
św. Jan Paweł  II zachęcał do  odma-
wiania różańca. W dniu 29 paździer-
nika 1978 roku mówił do wiernych: 
„Różaniec to  modlitwa, którą bardzo 
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Prze-
dziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 
[...] Oto bowiem na kanwie słów pozdro-
wienia anielskiego przesuwają się przed 
oczyma naszej duszy główne momenty 
z życia Jezusa Chrystusa.

Równocześnie zaś w te same dziesiąt-
ki różańca serce nasze może wprowa-
dzić wszystkie sprawy, które składają się 
na życie człowieka, rodziny, narodu, Ko-
ścioła, ludzkości. Sprawy osobiste, spra-

wy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, 
którzy są nam najbliżsi, tych, o których 
najbardziej  się troszczymy. W  ten spo-
sób ta prosta modlitwa różańcowa pul-
suje niejako życiem ludzkim.”

W  dniu 16  października 2002 
roku, ogłaszając Rok Różańca św. Jan 
Paweł  II wystosował do  wszystkich 
wiernych List Apostolski Rosarium 
Virginis Mariae. Tym właśnie doku-
mentem papież wprowadził do  ró-
żańca nowe tajemnice –  światła, 
ale  także szczegółowo wyjaśnił jak 
wielką wartość ma modlitwa różań-
cowa i krok po kroku objaśnił jak ją 
praktykować.

Niech i tegoroczne nasze uczest-
nictwo w  październikowych nabo-
żeństwach różańcowych będzie 
przepojone głęboką wiarą, nieza-
chwianą nadzieją i gorącą miłością, 
że wszystkie nasze intencje i potrze-
by Królowa Różańca św. przedstawi 
Swojemu Synowi wstawiając  się 
za  nas o  ich wypełnienie. Przesu-
wając paciorki różańca w  gorącej 
i  serdecznej modlitwie polecajmy 
sprawy całego świata, Kościoła św., 
naszej Ojczyzny i nasze osobiste ufa-
jąc, że Wszech-
mocny i  Miło-
sierny Bóg da 
nam wszystko, 
co konieczne 
jest do  zba-
wienia naszego 
i całego świata.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Królowo  
Różańca Świętego  

– módl się za nami!
Umiłowane Dzieci  

naszej Matki – Maryi
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W  ostatniej katechezie naświetliłem, w  jaki sposób 

Eucharystia wprowadza nas w realną komunię z Jezusem 
i Jego tajemnicą. Teraz możemy zadać sobie parę pytań 
dotyczących relacji między Eucharystią, którą celebru-
jemy, i  naszym życiem, jako Kościół i  jako pojedynczy 
chrześcijanie. Jak przeżywamy Eucharystię? Kiedy idziemy 
na  Mszę św. w  niedzielę, jak ją przeżywamy? Czy jest 
to  tylko odświętna chwila, utrwalona tradycja, okazja, 
by się spotkać lub by poczuć, że jesteśmy w porządku, 
czy też coś więcej?

Istnieją bardzo konkretne znaki, pozwalające zro-
zumieć, jak to  wszystko przeżywamy, jak przeżywamy 
Eucharystię; znaki, które mówią nam, czy dobrze przeży-
wamy Eucharystię, czy jej nie przeżywamy zbyt dobrze. 
Pierwszą wskazówką jest nasz sposób patrzenia na innych 
i  odnoszenia  się do  nich. W  Eucharystii Chrystus wciąż 
na  nowo uobecnia dar z  siebie, który uczynił na  krzy-
żu. Całe Jego życie jest aktem całkowitego dzielenia się 
sobą z  miłości; dlatego On  lubił przebywać z  ucznia-
mi i  z  osobami, które miał okazję poznać. Oznaczało 
to  dla  Niego dzielenie ich pragnień, ich problemów, 
tego, co działo się w ich duszach i życiu. Teraz my, kie-
dy uczestniczymy w  Mszy św., spotykamy  się z  męż-
czyznami i  kobietami wszelkiego rodzaju: młodymi, 
starszymi, dziećmi; ubogimi i zamożnymi; miejscowymi 
i przybyszami; przychodzącymi z  rodzinami i  samotny-
mi... Lecz czy Eucharystia, w której uczestniczę, sprawia, 
że naprawdę czuję, iż są oni moimi braćmi i siostrami? 
Czy powoduje, że potrafię bardziej cieszyć się radością 
innych i płakać z płaczącymi? Czy skłania mnie, by  iść 
do  ubogich, chorych, zepchniętych na  margines? Czy 
pomaga mi rozpoznać w nich oblicze Jezusa? Wszyscy 
idziemy na Mszę św., ponieważ kochamy Jezusa i chce-
my dzielić w Eucharystii Jego mękę i zmartwychwstanie. 
Lecz czy kochamy, tak jak tego chce Jezus, najbardziej 

potrzebujących braci i siostry? W Rzymie na przykład wi-
dzieliśmy w tych dniach wiele problemów społecznych, 
czy to będących następstwem ulewy, która spowodowa-
ła liczne zniszczenia w całych dzielnicach, czy też braku 
pracy w konsekwencji panującego na całym świecie kry-
zysu ekonomicznego. Pytam, i niech każdy z was zapyta 
siebie: Ja, który chodzę na Mszę św., jak to przeżywam? 
Czy myślę o tym, żeby pomóc, zbliżyć się do tych, którzy 
mają ten problem, modlić się za nich? Czy jestem trochę 
obojętny? Czy też chcę sobie pogadać: Widziałeś, jak się 
ubrała ta czy jak się ubrał tamten? Czasami tak się dzieje 
po Mszy św., a nie powinno się tak postępować! Musimy 
troszczyć się o naszych braci i nasze siostry, którzy są 
w potrzebie z powodu choroby, jakiegoś problemu. Dziś 
dobrze nam zrobi, jeśli pomyślimy o tych naszych bra-
ciach i siostrach, którzy mają tego rodzaju problemy tu-
taj, w Rzymie: problemy spowodowane przez tragiczną 
ulewę, problemy społeczne i związane z pracą. Prośmy 
Jezusa, którego przyjmujemy w Eucharystii, by nam po-
mógł nieść im pomoc.

Drugim znakiem, bardzo ważnym, jest łaska, któ-
rą jest poczucie, że  uzyskaliśmy przebaczenie, i  gotowość 
do przebaczenia. Czasem ktoś pyta: «Po cóż mielibyśmy 
chodzić do kościoła, skoro ci, którzy regularnie uczest-
niczą w Mszy św., są grzesznikami tak jak inni?». Ileż 
razy to słyszeliśmy! W rzeczywistości ten, kto uczest-
niczy w Eucharystii, nie czyni tego, bo uważa, że  jest 
lepszy od  innych lub  chce sprawiać takie wrażenie, 
lecz właśnie dlatego, że uznaje, iż zawsze potrzebuje 
przyjęcia i odrodzenia przez miłosierdzie Boga, które 
stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie czujemy 
— każdy z  nas — potrzeby miłosierdzia Bożego, nie 
czujemy się grzesznikami, lepiej, żebyśmy nie chodzili 
na  Mszę! My chodzimy na  Mszę św., ponieważ jeste-
śmy grzesznikami i chcemy uzyskać przebaczenie Boga, 
uczestniczyć w odkupieniu Jezusa, w  Jego przebacze-
niu. Owo «Wyznaję», które mówimy na  początku, nie 
jest jakimś «pro forma», jest prawdziwym aktem poku-
ty! Jestem grzesznikiem i  to wyznaję, tak zaczyna  się 
Msza św.! Nie możemy nigdy zapominać, że  Ostatnia 
Wieczerza Jezusa miała miejsce «tej nocy, której został 
wydany» (1 Kor 11, 23). W tym chlebie i w tym winie, 
które ofiarujemy i wokół których się gromadzimy, od-
nawia się za każdym razem dar Ciała i Krwi Chrystusa 

Papież Franciszek o Sakramentach
Eucharystia

Część 2.
Spotkanie, które zmienia życie

Siedem świętych Sakramentów
• chrzest (łac. baptisma)
• bierzmowanie (confirmatio)
• Eucharystia (Komunia Święta) (Eucharistia)
•  pokuta (spowiedź, sakrament pokuty 

i pojednania) (paenitentia)
• namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
• święcenia (kapłaństwo) (sacri ordines)
• małżeństwo (matrimonium)
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6 października

(Łk 17, 5-10)
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan 
rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij  się z korzeniem 
i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto 
z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie 
powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się 
i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł 
i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał 
to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Wiara zakłada rozwój. Jest darem tak wielkim, że na-
wet mały jej zalążek jak ziarno gorczycy Bóg może użyć 
do wielkich rzeczy. Nasza wiara jest dynamiczna, ciągłe 
ewoluująca nigdy niebędąca w  fazie stagnacji. Wiara 
to  również pewnego rodzaju zadanie, które otrzymali-
śmy, które Bóg, co jakiś czas sprawdza poprzez różnego 
rodzaju życiowe doświadczenia często związane z bó-
lem i  cierpieniem. Pełne zaufanie Bogu daje nam gwa-
rancje, że nasza wiara będzie silna i czysta, będzie moto-
rem napędowym naszego działania w naszej codziennej 
drodze do Boga.

13 października

(Łk 17, 11-19)
Zdarzyło  się, że  Jezus, zmierzając do  Jeruzalem, 
przechodził przez pogranicze Samarii i  Galilei. Gdy 
wchodzili do  pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 

dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj  się nad  nami!» 
Na  ten widok rzekł do  nich: «Idźcie, pokażcie  się 
kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden 
z  nich, widząc, że  jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc 
Boga donośnym głosem, padł na  twarz u  Jego nóg 
i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił 
i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego 
zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Bóg nie oczekuje dziękczynienia za to co robi dla nas, 
ponieważ jest to działanie wypływające z czystej miło-
ści Boga do  człowieka. Dziękowanie Stwórcy za  Jego 
opatrzność sprawia, że stajemy się silni i dobrzy wzglę-
dem naszych bliźnich. Dla Boga nie ma rzeczy niemożli-
wych. Jeśli będziemy potrafili powierzyć Mu całe swoje 
życie, nie będzie sytuacji, której byśmy nie potrafili ra-
zem z Nim przejść. Wiara ma moc oczyszczania i uzdra-
wiania każdego, który tylko będzie potrafił otworzyć się 
na działanie Boga.

20 października

(Łk 18, 1-8)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, 
że  zawsze powinni  się modlić i  nie ustawać: «W 
pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie 
liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, 
która przychodziła do  niego z  prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie 
chciał; lecz potem rzekł do  siebie: „Chociaż Boga  się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby 
nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A  Bóg, czyż nie weźmie w  obronę swoich 

na  odpuszczenie naszych grzechów. Powinniśmy iść 
na Mszę św. z pokorą, jako grzesznicy, a Pan nas po-
jednuje.

Ostatnią cenną wskazówkę daje nam związek między 
celebracją eucharystyczną i życiem naszych wspólnot chrze-
ścijańskich. Trzeba zawsze pamiętać, że Eucharystia nie 
jest czymś, co robimy my; nie jest to nasze upamiętnia-
nie tego, co Jezus powiedział i uczynił. Nie. Jest to wła-
śnie działanie Chrystusa! To Chrystus w niej działa, który 
jest na ołtarzu. Jest to dar Chrystusa, który się uobecnia 
i gromadzi nas wokół siebie, by nas karmić swoim Sło-
wem i swoim życiem. Oznacza to, że misja i tożsamość 
Kościoła rodzą się z tego, z Eucharystii, i w niej zawsze 
nabierają kształtu. Celebracja eucharystyczna może na-
wet być bez zarzutu z zewnętrznego punktu widzenia, 
przepiękna, lecz jeśli nie prowadzi nas na spotkanie z Je-

zusem Chrystusem, powstaje ryzyko, że nie da żadnego 
pokarmu naszemu sercu i  naszemu życiu. Tymczasem 
przez Eucharystię Chrystus chce wejść w  naszą egzy-
stencję i przepoić ją swoją łaską, aby w każdej wspólno-
cie chrześcijańskiej panowała zgodność między liturgią 
i życiem.

Serce napełnia się ufnością i nadzieją, kiedy myślimy 
o słowach Jezusa, zapisanych w Ewangelii: «Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). Przeżywaj-
my Eucharystię w duchu wiary, modlitwy, przebaczenia, 
pokuty, radości wspólnotowej, troski o potrzebujących 
i o potrzeby licznych braci i sióstr, w poczuciu pewno-
ści, że Pan dotrzyma obietnicy i da nam życie wieczne. 
Amen.

Audiencja generalna – 12 lutego 2014

Komentarze biblijne
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wybranych, którzy dniem i  nocą wołają do  Niego, 
i czy będzie zwlekał w  ich sprawie? Powiadam wam, 
że  prędko weźmie ich w  obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Modlitwa jest gwarancją ciągłej łączności z Bogiem. 
Człowiek może powiedzieć Bogu wszystko, co tylko 
chce. Bóg zawsze jest otwarty na  człowieka, wysłucha 
nas o każdej porze dnia i nocy, nigdy nie odrzuci i za-
wsze zrozumie, bo jak nie On  to, kto? Oczywiście tak 
jak Bóg jest otwarty na nasze głosy, tak nasza modlitwa 
powinna cechować się wytrwałością. Bóg jest fundamen-
tem i zarazem celem naszego życia, dlatego nie traktuj-
my Go tylko, jako „ostatni sposób” rozwiązania jakiejś 
trudnej sprawy.

27 października

(Łk 18, 9-14)
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w  siebie, 
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do  świątyni, żeby  się modlić, 

jeden faryzeusz, a  drugi celnik. Faryzeusz stanął 
i  tak w  duszy  się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że  nie 
jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w  tygodniu, daję dziesięcinę ze  wszystkiego, co 
nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony».

Nie ma człowieka bez winy i  grzechu. Nikt nie jest 
idealny i każdy z nasz jest człowiekiem grzesznym nara-
żonym na różnego rodzaju słabości. Bóg jest świadomy 
naszych słabości i zawsze czeka na nas w konfesjonale 
abyśmy mogli  się z  nim pojednać. Bardzo ważna jest 
świadomość swoich czynów tych dobrych, ale  również 
tych związanych bezpośrednio z  grzechem. Da nam 
to gwarancję, że nigdy zła nie pomylimy z dobrem, a na-
sze życie będzie w zgodzie z naszym sumieniem.

Kamil Rączkowski
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Kościół parafialny w  Smardzowi-
cach nie był duży, jednak w zupełno-
ści wystarczał dla  parafian, których 
w 1662 roku było zaledwie 470. Naj-
ważniejsze wydarzenie w  dziejach 
parafii to pojawienie się obrazu Matki 
Boskiej, co nastąpiło między rokiem 
1635 a  1639. Ofiarodawczynią była 
żona Jana Bąka, administratora zam-
ku ojcowskiego. Niestety, nie wia-
domo nic o wcześniejszych dziejach 
obrazu, ani o jego pochodzeniu, nato-
miast od prawie 400 lat odnotowana 
jest jego obecność w parafii Smardzo-
wice, gdzie doznaje szczególnej aten-
cji. W kronice parafialnej znajduje się 
wpis mówiący o tym, że w już w 1639 
roku pojawiły  się pierwsze wota za-
wieszone wokół obrazu, „przez który 
wierni doświadczają wielu łask”.

Obraz Matki Boskiej Smardzo-
wickiej został namalowany na  trzech 
deskach, na  kredowym podkładzie 
i  ma wymiary 110 x 82 cm. Madon-
na przedstawiona jest z  Dziecięciem 
na  lewej ręce, a  w  jej prawej dłoni 
spoczywa berło. Głowę schyla w  kie-

runku Jezusa, jednak jej wzrok skie-
rowany jest przed siebie. Na prawym 
ramieniu Matki Boskiej znajduje  się 
gwiazda, co symbolizuje, iż  jest Ona 
Gwiazdą Jakubową i Gwiazdą Nadziei. 
Jezus w  lewej dłoni trzyma księgę, 
a prawą wskazuje na swoją matkę, co 
jest charakterystyczne dla  przedsta-
wień maryjnych. Berło trzymane przez 
Matkę Boską potwierdza fakt, że  jest 
Ona naszą królowa. Motyw ten upo-
wszechnia  się w  polskim malarstwie 
dopiero w XVII i XVIII wieku. Badania 
przeprowadzone w  pracowni konser-
watorskiej na Wawelu sugerują, iż wi-
zerunek ten był wielokrotnie przema-
lowywany i mógł powstać już w końcu 
XV wieku. Od XVII wieku okrywany był 
haftowanymi i  metalowymi sukienka-
mi, co spowodowało jego zniszcze-
nie od  gwoździ, wilgoci i  robactwa. 
W  latach 1959-1961 poddany został 
renowacji i  konserwacji w  pracowni 
konserwatorskiej profesora Rudolfa 
Kozłowskiego w  Krakowie. Prześwie-
tlenia wykazały, że obraz był już wie-
lokrotnie przemalowywany. Zdjęto 

późniejsze farby, aby wydobyć, zre-
konstruować i zabezpieczyć pierwotne 
i  właściwe, wyraziste barwy. Praca ta 
pozwoliła także ustalić przypuszczalną 
datę powstania obrazu. Do tego czasu 
przyjmowano ogólnie wiek XVI. Obec-
nie, kiedy radiogramy podczas badania 
wykazały, że  pod  malowaną koroną 
Madonny znajduje  się zarys pierwot-
nego kaptura w rodzaju wschodniego 
kołpaka o  kształcie wydłużonym, na-
leżałoby przesunąć termin powstania 
na  koniec XV  wieku. Obraz więc po-
chodziłby z  czasu późnego gotyku, 
a złociste tło z wyciskaną ornamenta-
cją jest renesansowe, może z drugiej 
połowy XVI wieku.

Szczególnymi łaskami obraz ten 
zaczął słynąć w wieku XVII a zwłaszcza 
w XVIII, kiedy to zaczynały go ozdabiać 
liczne wota, oraz sukienki, które przy-
krywały wizerunek, a  także korony, 
jeszcze w tym czasie nie papieskie.

W  1675 roku powstało oficjalnie 
Bractwo Różańcowe, które miało  się 
opiekować Obrazem Matki Bożej i roz-
wojem kultu. Od tego czasu datuje się 
odmawianie różańca w każdą niedzie-
lę przed sumą. Powstaje także Księ-
ga Bractwa Różańcowego, do  której 

Matka Boża Smardzowicka
Polskie Piękne Madonny

Pierwsza źródłowa wzmianka o  miejscowości pochodzi z  1231 
roku, kiedy to Smardzowice, a wtedy Smardzewice lub Smarzowi-
ce, bo tak nazywano miejscowość do XIX wieku, wchodziły w skład 
uposażenia biskupów krakowskich. W XIV wieku zostały wcielone 
do starostwa ojcowskiego, jako wieś królewska. Istniał już wtedy 
drewniany kościół parafialny wchodzący w skład dekanatu prando-
cińskiego, z którego, według zapisów z 1325 roku odprowadzono 
1 grosz i 8 denarów świętopietrza. Patronką kościoła była św. Mał-
gorzata, a jego kolatorem król Polski. Kościół ten spłonął w 1570 
roku, ale  już rok później, Jan Cianowski herbu Prus, ufundował 
nową drewnianą świątynię pod tym samym wezwaniem. Budowla 
ta przetrwała do dnia dzisiejszego i można podziwiać ją w para-
fii Mostek pod  Miechowem, gdzie została przeniesiona w  1938 
roku. W 1470 roku w skład parafii wchodziły wsie – Smardzowice, 
Cianowice, Szczodrkowice i Wielka Wieś. Z czasem Wielka Wieś 
została przyłączona do parafii Biały Kościół, natomiast do smar-
dzowickiej włączono Prądnik Ojcowski (tę część z  zamkiem oj-
cowskim), wieś Maszyce oraz powstałe folwarki w  Świnczowie 
i Niebyłej. Taki skład parafii przetrwał do końca I Rzeczpospolitej.
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wpisywano członków od  10  sierpnia 
1670 roku, aż do  ostatnich czasów, 
a także nazwiska dobrodziejów kościo-
ła i  opisy różnych zdarzeń z  dziejów 
obrazu i parafii. W księdze „Jura et mu-
nimenta” umieszczono wykaz wszyst-
kich wydarzeń uznanych za  cudowne 
i  łask otrzymanych za  wstawiennic-
twem Matki Bożej w Smardzowicach. 
W  tym czasie zostało zapisanych 16 
faktów, wśród których znajdują  się 
uzdrowienia z  przeróżnych chorób 
i jedno odzyskanie życia. Te zapisy są 
kontynuowane do  1810 roku. Z  tego 
okresu można  się doliczyć 37 takich 
niezwykłych wypadków, w  których 
przeważają uzdrowienia, ale  spoty-
ka  się także podziękowania za otrzy-
manie potomstwa, wyzwolenie z nie-
woli tatarskiej, uratowanie od  ognia 
itp. W  Księdze Cudów, prowadzonej 
w języku łacińskim i polskim znajdzie-
my informacje o uleczeniach z niemocy 
czyli chorób o  podłożu psychicznym, 
a  także wpisy o  odzyskaniu wzroku, 
słuchu, uzdrowieniu z  kalectwa itp. 
Najsłynniejsze są chyba cuda, które zo-
stały namalowane w postaci obrazów 
pod  koniec XIX  wieku i  znajdują  się 
do dnia dzisiejszego w kruchcie kościo-
ła w  Smardzowicach. Jednym z  nich 
jest wskrzeszenie utopionego w rzece 
Prądnik dziecka, a wydarzenie to od-
notowano w księdze w 1673 roku. Po-
zostałe obrazy przedstawiają wyzwo-
lenie z niewoli tatarskiej, uzdrowienie 
niewidomego żołnierza oraz uleczenie 
kulawego Jana Smarzowskiego.

Pojawiają  się też wpisy dotyczą-
ce uzdrowień z komplikacji porodo-
wych, gdzie uciekano  się również 
do św. Małgorzaty, która jest patron-
ką kobiet ciężarnych i  szczęśliwego 
rozwiązania. Na  kartach Księgi Cu-
dów pojawiają  się wpisy znanych 
polskich rodów, np w 1748r. odnaj-
dujemy notatkę kasztelanowej san-
domierskiej Teresy z Bielińskich Łu-
bieńskiej, dziękującej za  uleczenie 
jej samej i  chorego od  15 lat syna. 
W  1754 roku ciężarna Marianna 
z  Dembińskich Załuska, starości-
na ojcowska, osobiście wpisała  się 
do  księgi dziękując Matce Bożej 
za odzyskanie sił. W 1770 r. na kar-
tach księgi podziękowania złożył 
Józef Woźnicki, herbu Ciołek, któ-

ry został uzdrowiony od  wielkich 
boleści za  wstawiennictwem Matki 
Boskiej Smardzowickiej. Różnych 
wpisów można by przytoczyć o wie-
le więcej, a sama Księga Cudów pro-
wadzona jest do dziś.

W historii kościoła nie obeszło się 
bez tragicznych wydarzeń. 28 wrze-
śnia 1737 roku złodzieje włamali się 
do świątyni, zdarli z obrazu srebrną 
sukienkę i korony, zabrali też część 
wotów. Już w następnym roku Petro-
nela Woźnicka sprawiła Matce Bożej 
nową sukienkę i korony, a w 1739 r. 
Tekla z  Szembeków Potocka ofia-
rowała diamentową ozdobę, która 
przystroiła koronę. Niestety, od  lat 
siedemdziesiątych XVIII  wieku ko-
ściół popadał w  ruinę, co było od-
zwierciedleniem sytuacji politycz-
nej i  gospodarczej Rzeczpospolitej 
i kościoła w Polsce. Wtedy to zamie-
niono srebrne sukienki na  obrazie 
na mosiężne, a w czerwcu 1785 roku 
proboszcz parafii Smardzowice, ks. 
Zygmunt Włyński sprzedał znaczną 
część wotów za  1879 złotych. Uzy-
skane pieniądze pozwoliły na  re-
mont kościoła oraz dokończenie bu-
dowy szpitala w Smardzowicach.

Warto tu wspomnieć o  niezwy-
kłym autografie, który znajduje  się 
w  smardzowickiej księdze chrztów. 
5 lipca 1785 roku, ostatni król Polski 
Stanisław August Poniatowski, od-
wiedził Ojców, gdzie najpierw oglą-
dał jaskinie Łokietka, a  następnie 
trzymał do  chrztu Marię Salomeę, 
córkę Teofila i  Honoraty Załuskich. 
Sakramentu dopełnił towarzyszący 
władcy biskup Adam Naruszewicz. 
Na prośbę proboszcza, księdza Włyń-
skiego, król pozostawił swój podpis 
w księdze chrztów, obejmującej lata 
1783-1797, która obecnie przecho-
wywana jest w kancelarii parafialnej.

Po rozbiorach Smardzowice znala-
zły się pod panowaniem austriackim, 
a przez kilka lat również w granicach 
Księstwa Warszawskiego. Od XIX wie-
ku podejmowane były starania o wy-
budowanie nowego kościoła parafial-
nego, jednak jego budowę rozpoczęto 
dopiero w 1907 roku, a zakończono ją 
w 1918 roku. W 1914 roku w starym 
kościele stacjonowali Austriacy, a Ro-
sjanie z  krakowskich fortów ostrzeli-
wali wieś; wtedy to na krótko wynie-
siono obraz z  zagrożonego pożarem 
kościoła drewnianego. Zarówno stary 
jak i  nowy, jeszcze niedokończony 
kościół, doznały uszkodzeń, ale szczę-
śliwym trafem nie były one poważne. 
Cudowny obraz przetrwał zamęty wie-
lu wieków, a podczas I i II wojny świa-
towej nie doznał żadnego uszczerbku.

Prawdopodobnie w  poprzed-
nich  wiekach zabrakło możnego 
protektora, który doprowadziłby 
do  oficjalnej koronacji cudownego 
wizerunku, a  kiedy Rzeczpospoli-
ta upadła nikt już o tym nie myślał. 
Uroczystość koronacji obrazu Matki 
Bożej Smardzowickiej odbyła się do-
piero 27 sierpnia 1972 roku, a doko-
nał jej Prymas Polski, kardynał Stefan 
Wyszyński wraz z  metropolitą kra-
kowskim, kardynałem Karolem Woj-
tyłą. Korony te zostały skradzione 
w  czerwcu 1984  r. Ponownej koro-
nacji dokonał bp Stanisław Szymecki 
12  października 1986  r. Po  dwóch 
latach skradzione, niestety pocięte 
na części, korony zostały odnalezio-
ne. Dziś można je oglądać w gablo-
cie umieszczonej wewnątrz kościoła.

Dekretem Prymasa kard. Józefa 
Glempa z 24 września 1982 r. głów-
ną patronką parafii jest Matka Boża 
Różańcowa, a drugorzędną patronką 
jest św. Małgorzata.

Aleksandra Janas

Smardzowicka Matko Różańca świętego,
Uproś Polsce pokój u Syna Twojego,
Ocal Kraków, Polskę – od złego!
Prowadź nas do Tronu Bożego.
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Jak zachwala zapowiedź muzealna, 
bowiem tekst ten powstaje kilka dni 
przed wernisażem wystawy, można 
tu zobaczyć najważniejsze etapy roz-
woju Garbar. Pierwsza część wystawy 
porusza tematy związane z  powsta-
niem przedmieścia, jego rozwojem 
gospodarczym i  funkcjonowaniem 
cechów rzemieślniczych, których 
działalność w znacznej mierze zależa-
ła od  przepływającej przez jurydykę 
Młynówki Królewskiej. Na  ekspozy-
cji przedstawione są artefakty zwią-
zane z  funkcjonowaniem rzemiosł 
na  terenie przedmieścia: przywileje 
królewskie wystawiane dla  garbarzy, 
cechowe buzdygany, wota, wilkomy, 
a także wyroby garbarskich rzemieśl-
ników, jak garnki i kafle. 

Poruszony jest również wątek ży-
cia religijnego mieszkańców Garbar 
i świątyń ulokowanych na tym tere-
nie. Klasztor karmelitów na  tę oka-
zję wypożyczył swoje cenne zbiory: 
dokument fundacyjny, dokument 
konsekracji kościoła, księgi Bractwa 
Matki Boskiej Szkaplerznej, mon-
strancje i inne paramenty liturgiczne 
oraz pamiątki koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Piaskowej.

Z  pewnością atrakcją w  wizu-
alizacji przeszłości będzie cyfrowa 

rekonstrukcja przedmieścia, która 
pozwoli zobaczyć, jak wyglądały Gar-
bary w połowie XVII w., tuż przed ich 
zniszczeniem przez wojska szwedz-
kie w 1655 roku.

Druga części ekspozycji, chyba 
najbardziej intrygująca dla  miesz-
kańców naszej parafii obejmuje 
okres od  początku XIX  w. do  cza-
sów współczesnych – zmiany urba-
nistyczne i  społeczne, które na-
stąpiły po  ostatecznym włączeniu 
przedmieścia w  1800  r. w  granice 
Krakowa. Przemiany przestrzen-
ne są ukazane za  pomocą licznych 
map, widoków i planów. Znajdą się 
tu również zdjęcia dokumentujące 
m.in. dawną zabudowę dzielnicy 
powstałą przeważnie w  pierwszej 
połowie XIX  w., która z  czasem 
uległa likwidacji. Po  przyłączeniu 
przedmieścia w  granice Krakowa 
przystąpiono nie tylko do zabudowy 
głównych ulic dzielnicy, m.in. Kar-
melickiej i Krupniczej, ale także ulic 
z nimi sąsiadujących. W wyniku par-
celacji dawnych ogrodów i niezabu-
dowanych działek, wytyczono nowe 
ulice, m.in: Batorego (z  ogrodów 
karmelitańskich), Siemiradzkiego, 
Sobieskiego, Jabłonowskich, Czy-
stą. Wystawa opowie też o przepro-

wadzonym w 2. połowie XIX wieku 
przekształceniu tych terenów w no-
woczesną, modną wśród elit kultu-
ralnych dzielnicę Krakowa o nazwie 
Piasek. Poprzez zgromadzone por-
trety i obiekty należące do dawnych 
mieszkańców ukazany jest tu świat 
krakowskiej bohemy reprezentowa-
ny przez rodziny Przybyszewskich, 
Żeleńskich, Estreicherów, Weissów, 
a także Mehofferów.

Nie zabraknie również pamią-
tek związanych z  teatrami Bagatela 
i  Groteska, mieszkańcami „Domu 
40 Wieszczy” czyli oddziału Związ-
ku Zawodowego Literatów Polskich 
(Krupnicza 22). Nieco starsi miesz-
kańcy naszej dzielnicy będą mogli 
wrócić do  wspomnień związanych 
z  codziennym życiem, sklepikami 
i  zakładami rzemieślniczymi tutaj 
ulokowanymi. Niektóre z  nich, jak 
np. sklepik Edwarda Mola, swoją nie-
zapomnianą aurą wpływały na  swo-
isty koloryt i atmosferę dzielnicy.

Wystawa jest otwarta od 20 wrze-
śnia 2019 do 17 maja 2020 w Domu 
Zwierzynieckim przy ul.  Królowej 
Jadwigi 41 (6 minut pieszo z  pętli 
tramwajowej na Salwatorze). Zapra-
szamy. Koniecznie przyjdźcie.

(red.)

Zwierzyniec 
zaprasza 

Garbary
Kilka lat temu Muzeum Krako-
wa zorganizowało dużą wysta-
wę dotyczącą Kleparza. W tym 
roku tematem czasowej wy-
stawy związanej z  miastem 
są nasze Garbary –  najwięk-
sze krakowskie przedmieście 
– jedyną jurydykę posiadającą 
własny ratusz. Jego sercem jest 
kościół i  klasztor karmelitów 
na  Piasku ufundowany przez 
parę monarszą św. Jadwigę 
i Władysława Jagiełłę. Fr
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Drogie Dzieci!

Jeszcze pamiętam piękny słoneczny maj, kiedy to modli-
liśmy się do Matki Bożej słowami litanii, a tu już nadszedł 
inny miesiąc poświęcony Maryi – październik. Inny miesiąc, 
inna pora roku i inna modlitwa – Święty Różaniec. Rok temu 
na łamach „Piaskownicy” przybliżyłem Wam historię tej mo-
dlitwy. Dzisiaj o sposobie jej odmawiania. Różaniec dzieli się 
na 4 części – Tajemnice radosne, światła, bolesne i chwaleb-
ne. Każda część to 5 takich tajemnic. Każdego dnia tygodnia 
odmawia się inną część (czyli 5 tajemnic). Tajemnice radosne 
w poniedziałki i soboty, tajemnice światła w czwartki, tajem-
nice bolesne we wtorki i piątki, natomiast tajemnice chwa-
lebne w środy i soboty. Oczywiście, jeżeli ktoś chce to może 
odmówić cały różaniec każdego dnia. Jak każdą modlitwę, 
różaniec rozpoczynamy od znaku krzyża, potem jest Wierzę 
w Boga (Skład Apostolski), Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Mario 
i Chwała Ojcu. Następnie Zapowiadamy tajemnicę. Możemy 
o niej chwilę pomyśleć lub przeczytać rozważanie i odma-
wiamy Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu oraz 
O mój Jezu… Tak odmawiamy wszystkie 5 tajemnic. Muszę 
Wam powiedzieć, że różaniec to trudna modlitwa, bo trwa 
dość długo i nie zawsze udaje się na całym różańcu skupić. 
Ale  nie martwcie  się. Każdy różaniec to  ogromna radość 
dla Matki Bożej – nawet jeśli uda Wam się odmówić tylko 1 
tajemnicę. Liczę, że spotkamy się na tej pięknej modlitwie 
we wtorki o godz. 1815, a tymczasem Was serdecznie po-
zdrawiam i zachęcam do rozwiązywania zadań. A losowanie 
nagród będzie wyjątkowo późno, bo dopiero 3  listopada 
– macie więc duuuużo czasu na rozwiązanie i dostarczenie 
ich do zakrystii. Pozdrawiam Was serdecznie!

o. Adam



10

Na Piasku  nr 10 (508)      październik 2019



11

Na Piasku  nr 10 (508)      październik 2019



12

Na Piasku  nr 10 (508)      październik 2019

Bł. Stanisław Bydgosta
Pokarmelitańskie stalle z  byd-

goskiej katedry tworzą jednolity 
zabytkowy zespół z  amboną, która 
znajduje  się przy filarze w  nawie 
kościoła. Na zaplecku ambony znaj-
duje  się obraz przedstawiający mę-
czeństwo Stanisława, zwanego cza-
sem Bydgostą.

Wizerunek
Datowany na  II poł. XVIII wieku, 

obraz nie jest portretem – przedsta-
wia męczeństwo Stanisława. Zakon-
nik w białym płaszczu zdaje się być 
w  trakcie modlitwy, a  może nawet 
ekstazy. Od tyłu atakuje go człowiek 
uzbrojony w sztylet lub krótki miecz. 
Po  ubiorze napastnika trudno roz-
strzygnąć kim on jest? Niektórzy wi-
dzieli w nim żołnierza (czasami okre-
ślanego nawet jako Szweda!) inni 
wojownika w  stroju „wschodnim”. 
Przypomina jednak raczej po  pro-
stu rozzłoszczonego mężczyznę, 
może myśliwego, sądząc po rodzaju 
kapelusza z piórkiem. Po lewej stro-
nie obrazu, za  Stanisławem, widać 
fragment czegoś, co przypomina oł-
tarz, być może rodzaj steli ofiarnej. 
A za nią znajduje się drzewo – czyż-
by miał to być święty gaj pogańskich 
ofiar? Pośrodku obrazu na tle nieba 
widać coś w rodzaju buro-rudej łuny, 
która staje  się „tłem” dla  aniołka 
–  rokokowego uskrzydlonego putta 
–  trzymającego w  jednej ręce wie-
niec, a  w  drugiej prawdopodobnie 
gałązkę palmy: dwa atrybuty zwycię-
stwa męczennika. Obraz jest podpi-
sany łacińskim zdaniem: B. Stanislaus 
Carmelita Posnan. Oriund. Concionat. 
& Mart. Bidgost: A.D. 1420, czyli Bł. 
Stanisław Karmelita [w] Poznaniu uro-
dzony Kaznodzieja & Męczennik [w] 
Bydgoszczy R.P. 1420.

Żywot i męczeństwo
Powtarzane wiadomości o  Stani-

sławie są tak naprawdę bardziej niż 
skąpe, a  ich rzetelność bardziej niż 
niepewna. Hagiograficzne opowiada-
nie o  jego życiu można z  tych prze-
kazów streścić następująco. Pocho-
dził z  Poznania –  jeśli nie urodzony 
tam, to  przynajmniej wychowany 
w  tamtejszym klasztorze karmelitań-

Święci 
bydgoskich stall 

Cz. XVI
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skim. Skoro zostało mu powierzone 
kaznodziejstwo, to  z  pewnością był 
też kapłanem i to dobrze wykształco-
nym. Być może nawet lektorem – czy-
li nauczycielem innych zakonników. 
Podejmując –  typową dla  zakonów 
żebraczych, do których zaliczamy kar-
melitów –  misję kaznodziejską, miał 
spotkać się z poganami, czasami okre-
ślanymi jako Scyci. Inni autorzy do-
myślają się w nich albo Prusów, albo 
heretyckich husytów. To właśnie z ich 
rąk miał ponieść męczeńską śmierć. 
Najbardziej malowniczy opis tej 
śmierci przytacza – nie wiadomo skąd 
zaczerpnięte – szczegóły, a mianowi-
cie, że  zabójca został nasłany przez 
pogańskich kapłanów, a  po  dokona-
niu mordu został opętany przez dia-
bła, a  sami kapłani dotknięci ślepotą 
– wszyscy wkrótce zginęli. Inna wer-
sja śmierci Stanisława mówi o śmierci 
zadanej z zemsty za publiczne napięt-
nowanie podczas kazania grzechu cu-
dzołóstwa jakiegoś człowieka.

Większość wersji opisu męczeń-
stwa Stanisława jest zgodna co 
do  pochówku Stanisława w  koście-
le karmelitów w  Bydgoszczy i  daty 
rocznej tego wydarzenia tj. 1420 rok. 
Jako datę dzienną podaje się 2 maja 
lub 2  czerwca, a nawet 7 maja (wi-
gilia św. Stanisława ze Szczepanowa) 
czy też 11 czerwca.

Wątpliwości
Począwszy od autora tak godnego 

zaufania jak karmelitański prowin-
cjał o. Aleksander Kośliński, który 
w  połowie XVII  wieku pisał o  pol-
skich klasztorach zakonu, mnożą się 
wątpliwości nie tylko względem po-
szczególnych wydarzeń związanych 
z życiem Stanisława, ale nawet jego 
istnienia. Ta niepewność sprawiła, 
że  nawet główny nurt karmelitań-
skiej hagiografii Stanisława zasad-
niczo ogranicza się do odnotowania 
lakonicznej informacji o  Stanisła-
wie –  zazwyczaj pod  datą 2  maja. 
Współczesna dyskusja nad  praw-
dopodobieństwem historycznym 
poszczególnych elementów żywo-
ta Stanisława nie rozstrzyga samej 
kwestii jego istnienia, ani faktu mę-
czeństwa. Nawet samego pochówku 
w Bydgoszczy!

Analiza wątków, które pojawia-
ją się w biografii Stanisława, pozwa-
lają zastanawiać  się nad  wpływem 
pewnych wzorców żywotów świę-
tych rozpowszechnionych w  póź-
nym średniowieczu i wczesnej dobie 
nowożytnej. Zwraca uwagę podo-
bieństwo w opisie męczeństwa Sta-
nisława i  św. Wojciecha: również 
nasz karmelita miał apostołować 
wśród Prusów i  zginąć z  ich rąk. 
Ale  mamy też podobieństwo –  za-
skakujące – do opisu śmierci św. An-
toniego węgierskiego: za  miastem, 
z rąk pogan (u Antoniego – Turków, 
u  Stanisława –  Prusów czy wręcz 
antycznych Scytów!), ale  w  „chrze-
ścijańskim” kraju… Jeszcze bardziej 
zaskoczyć może wersja o zabójstwie 
po  kazaniu piętnującym konkretne-
go cudzołożnika: przecież są to za-
sadnicze elementy opisu śmierci 
czołowego świętego karmelitańskie-
go ze średniowiecza – św. Anioła! Ta 
schematyczność opisu męczeństwa 
Stanisława nakazuje wątpić w każdy 
przekazany szczegół –  może prócz 
samego stwierdzenia, że  zginął 
– z tą samą wątpliwością, jaką żywił 
prowincjał Kośliński.

Kult i nostalgia
O  ile wątpliwości, czy Stanisław 

rzeczywiście żył, pozostaną praw-
dopodobnie już na  zawsze nieroz-
strzygnięte, o tyle jest rzeczą pewną 
i historycznie potwierdzoną, że jego 
kult i legenda był dawniej ożywiany. 
Takie starania podejmują niektórzy 
i dziś. Trzeba zresztą oddać sprawie-
dliwość samemu o. Koślińskiemu, 
który kończy swój wywód o  kul-
cie Stanisława stwierdzeniem: „nie 
mam odwagi sprzeciwiać  się z  po-
wodu tradycji przyjętej przez nas 
w tym wieku”.

Główną formą kultu wśród kar-
melitów jest oczywiście przyznane 
mu miejsce w  zakonnej pamięci. 
Niepodważalnym tego dowodem 
jest obraz z ambony w katedrze byd-
goskiej. Podobny obraz w  Gdańsku 
spłonął w 1945 roku. Wspomina się 
też o figurze obecnie w Wągrowcu, 
a kiedyś w Kcyni (gdzie w krużganku 
do dziś stoi putto z tarczą na której 
napis głosi: Beatus Stanislaus Carme-

lita transfixus gladio). Istnieje fresk 
na sklepieniu kościoła Krwi Chrystu-
sa w Poznaniu, który dopełnia miary 
wyrazów artystycznych kultu Stani-
sława.

Czy czcić Stanisława  
w Bydgoszczy?

Z  punktu widzenia kanoniczno-
-liturgicznego kościelny kult Stani-
sława jest dziś niemożliwy. Nie prze-
szkadza to jednak, zachować pamięci 
o tej półlegendarnej i pół prawdopo-
dobnej postaci, podejmując jednak 
sens, jaki wspominaniu tego karme-
lity nadawali jego współbracia w róż-
nych epokach. Przesłanie, jakie niesie 
karmelitańska opowieść o  Stanisła-
wie Bydgoście, jest zresztą, jak  się 
zdaje, dość czytelna. W  jej centrum 
jest bowiem przykład świątobliwości 
życia w  czystości i  wszelkich cno-
tach chrześcijańskich. Ta świętość 
szła w parze z – typową dla ówcze-
snego ideału karmelity – uczonością 
i kontemplacyjnym poznaniem Boga, 
którymi w kaznodziejskiej posłudze 
dzielił  się z  innymi. Gorliwość prze-
powiadania i  posłuszeństwo zakon-
ne zostało ukoronowane odważnym 
przyjęciem męczeństwa.

Hagiograficzna opowieść o  Sta-
nisławie Bydgoście, ma zachęcać 
współczesnego (podobnie jak daw-
nego) słuchacza do czystego i cnotli-
wego życia. Skłania do dobrej lektu-
ry, która zbliża do Boga i wprowadza 
w modlitwę. Poucza w końcu, że naj-
większą cnotą i dowodem poznania 
Boga jest odważne dawanie świadec-
twa swej wierze i głoszenie jej, na-
wet za  najwyższą cenę świadectwa 
– męczeństwa. Bydgoszczanie mogą 
„usłyszeć” tu potężny głos karmeli-
tańskiego kaznodziei: żyjcie czysto 
i  cnotliwie! Poznawajcie na  wszelki 
sposób –  lekturą i modlitwą – Pana 
Boga i Go miłujcie! Dawajcie odważ-
nie świadectwo swej wiary!

Typowy ze  Stanisława Bydgosty 
karmelita, zda się wołać: zelo zelatus 
sum pro Domino Deo exercituum! jak 
głosi łacińska dewiza karmelitów: 
żarliwością rozpaliłem  się o  chwałę 
Pana Boga! Stanisławie Bydgosto, 
módl się za nami!

Ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru
Nowy wikariusz

O. Mariusz Płuciennik O.Carm – od 1 września br. Wika-
riusz naszej Parafii. Święcenia kapłańskiej przyjął w 2012 r. 
z rąk J.Eksc. Ks. Bpa Jana Szkodonia – biskupa pomocnicze-
go archidiecezji krakowskiej. Od czterech lat pełni urząd 
Asystenta Prowincjalnego, przez kilka lat pracował też jako 
Promotor Powołań naszej Prowincji. W  tym roku będzie 
przygotowywał do I Komunii Świętej dzieci z dwóch szkół. 

Nowy generał naszego Zakonu

17 września br. w dniu święta Św. Alberta Jerozolimskie-
go, prawodawcy naszego Zakonu, Kapituła Generalna 
2019, obradująca w  Sassone pod  Rzymem, na  nowego 
Generała Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel wybrała o. Míċéala O'Neill O.Carm.
Obok nowego Generała Kapituła wybrała także Vice Ge-
nerała, Prokuratora i  Ekonoma Zakonu: Vice Generał: 
o. Benny Phang Khong Wing O.Carm, Prokurator Gene-
ralny: o. Michael Farrugia O.Carm., Ekonom Generalny: 
o. Christian Körner O.Carm.
18 września wybrano radnych na poszczególne kontynen-
ty: radny dla Afryki – O. Conrad Mutizamhepo O.Carm., 
radny dla Ameryki – o. Luis Maza Subero O.Carm., radny 
dla Azji oraz Australii i Oceanii – O. Robert Thomas Pu-
thussery O.Carm., radny dla Europy – O. Richard Byrne 
O.Carm. 
Niech Duch Święty daje Ojcom mądrość do gorliwej służ-
by Zakonowi, a Maryja otacza płaszczem swej opieki! 

o. Míċéal O'Neill O.Carmo. Míċéal O'Neill O.Carm

O. Mariusz Płuciennik O.CarmO. Mariusz Płuciennik O.Carm
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XXIII Niedziela zwykła – 08.09.2019 r.

W tym wyjątkowym dniu w naszej bazylice przeżywaliśmy święto – odpust ku czci Matki Bożej Piaskowej – Pani Krakowa. 
Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel wraz ze wszystkimi czcicielami Matki Bożej dziękowali swojej Matce 
i Królowej za wszystkie łaski i opiekę wymodlone przez jej wstawiennictwo. Niech Pani Krakowa tak bardzo czczona 
i kochana przez swoje dzieci niesustannie wstawia się za nami u Tronu Bożego.
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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: Św. Teresa z Avila steruje łodzią-Karmelem. Frontispis książki z 1668 roku z biblioteki karmelitów na Piasku

KALENDARIUM
1 października 

•  Rozdanie różańców dzieciom przygotowują-
cym się do I komunii ze szkół: SP7 i szkoły Aca-
demos o godz. 1815

4 października 
•  Spotkanie organizacyjne dla  I rocznika (klasy 7 

SP) kandydatów do  Sakramentu Bierzmowania 
o godz. 1900 w Bazylice

7, 8 i 9 października 
•  Spotkanie dla  II rocznika (klasy 8 SP) kandyda-

tów do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600 
w Eliaszówce

8 października 
•  Rozdanie różańców dzieciom przygotowują-

cym się do I komunii ze szkół: Muzycznej i Mi-
chałowskiego o godz. 1815

14 października 
•  Msza święta o jedność w Narodzie za wstawien-

nictwem św. Królowej Jadwigi o godz. 1630

16 października 
•  Spotkanie grupy modlitewnej „Betania” o godz. 

1715

•  Wieczór Uwielbienia o godz. 1900

26 października 
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej” o godz. 1000

27 października 
•  Nieszpory Szkaplerzne o godz. 1830

•  Kiermasz zniczy KDM

Nabożeństwa Różańcowe 
codziennie o godz. 1815, 
we wtorki zapraszamy 

w sposób szczególny dzieci, 
a w czwartki młodzież.

Nabożeństwa Różańcowe 
codziennie o godz. 1815, 
we wtorki zapraszamy 

w sposób szczególny dzieci, 
a w czwartki młodzież.
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