Miesięcznik Sanktuarium “Na Piasku” w Krakowie
Bazylika Karmelitów

grudzień 2019, koszt druku 1 egz: 2,00 zł

ISSN 2299-877X    nr 12 (510)

Na Piasku nr 12 (510)

grudzień 2019

„Wielka tajemnica wiary”
Drodzy Siostry i Bracia – Czytelnicy
Miesięcznika „Na Piasku”

W

niedzielę 1. grudnia, pierwszą
niedzielą Adwentu, rozpoczynamy kolejny Rok Liturgiczny, który
– według wskazań Konferencji Episkopatu Polski – przeżywać będziemy
pod hasłem: „Eucharystia daje życie”.
Abp Wiktor Skworc mówił: „Chodzi
nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego
udziału w tajemnicy Wieczernika;
żeby przekazywać naszym wiernym
prawdy wiary związane z Eucharystią
oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia”.
Ks. Roman Chromy, konsulator Komisji Duszpasterstwa KEP, dyrektor
Wydziału Duszpasterstwa archidiecezji katowickiej zaprezentował przyjętą przez Komisję Duszpasterską tematykę programu duszpasterskiego
dla Kościoła w Polsce na lata 20192022 z hasłem „Eucharystia daje
życie” (do tej pory posługiwano się
roboczym hasłem: „Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła”). W pierwszym roku będzie obowiązywał temat:
„Wielka tajemnica wiary” z mottem
biblijnym: „[…] abyście uwierzyli
w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).
W drugim roku programu tematem
będą słowa: „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…]
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb
z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego
roku programu będą słowa: „Posłani
w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten,
kto mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie” (J 6,57).
Bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki, w swoim wykładzie
pt. „«To czyńcie na moją pamiątkę»
– ustanowienie Eucharystii w perspektywie biblijnej”, przywołując
opisy ustanowienia Eucharystii,
zwrócił uwagę na wciąż aktualne
zapotrzebowanie na teologię Eucharystii. „ Jan Ewangelista w miejsce
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opisu ustanowienia Eucharystii opisał scenę obmycia nóg. Bibliści uzasadniają to w ten sposób, że Kościół
już znał na pamięć słowa ustanowienia Eucharystii, natomiast była potrzebna teologia Eucharystii. Przez
umywanie nóg, przez posługiwanie
innym, Jezus wskazuje w tej scenie
z 13. rozdziału Ewangelii wg św.
Jana, o co idzie podczas ostatniej
wieczerzy i podczas każdej Eucharystii. Chodzi o wymiar braterskiej
wspólnoty tych, którzy spożywają
ten sam chleb i piją ten sam kielich”.
Biskup zwrócił także uwagę,
że biblijne relacje na temat Eucharystii nie są gotowym formularzem
liturgicznym, ale zapisem tradycji
i redakcji. „Dla zrozumienia tych tekstów trzeba odwołać się do dwóch
kontekstów kulturowo-religijnych:
jeden stanowi wieczerza paschalna,
a drugi uroczysta uczta w gronie
bliskich osób w świecie pogańskim,
hellenistycznym. (…) Celem wieczerzy paschalnej jest przypomnienie
i uobecnienie wyzwolenia z niewoli
egipskiej. To coroczne obchodzenie
nie było i nie jest traktowane tylko
jako wspomnienie, ale jako żywe
przeżywanie bliskości Boga gotowego także w momencie aktualnego
świętowania Paschy dokonać wyzwolenia swojego ludu. (…) Z kolei kontekst hellenistyczny zwraca
uwagę na gospodarza, organizatora
i fundatora uczty, którym jest Pan”.
Drodzy Bracia i Siostry, zachęceni
przez naszych hierarchów, zaangażujmy się jeszcze bardziej w przeżywanie tego roku duszpasterskiego
poprzez nasze regularne, świadome
i aktywne uczestnictwo w Eucharystii. Niech wspiera nas w tym Maryja
Dziewica, która zrodziła w Ciele naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Spis treści
Papież Franciszek o Sakramentach. Namaszczenie chorych.
Jezus dotyka ran człowieka
3
Komentarze biblijne

4

Dokumenty po konserwacji

7

Święci bydgoskich stall.
Cz. XVIII

9

Piaskownica

11

Z życia parafii i klasztoru

14

Kalendarium

20

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

Na Piasku nr 12 (510)

grudzień 2019

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)

Papież Franciszek o Sakramentach

Namaszczenie chorych

Jezus dotyka ran człowieka
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś chciałbym omówić z wami sakrament namaszczenia chorych, który pozwala nam niejako «dotknąć
ręką» współczucia Boga dla człowieka. W przeszłości
był on nazywany «ostatnim namaszczeniem», ponieważ
pojmowano go jako umocnienie duchowe w obliczu
śmierci. Natomiast mówienie o «namaszczeniu chorych»
pozwala nam rozszerzyć spojrzenie na doświadczenie
choroby i cierpienia w horyzoncie miłosierdzia Bożego.
Jest taki obraz biblijny, który w całej swojej głębi wyraża tajemnicę, jaką ujawnia namaszczenie chorych: jest
to przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie w Ewangelii św. Łukasza (10, 30-35). Za każdym razem kiedy
sprawujemy ten sakrament, Pan Jezus, w osobie kapłana, zbliża się do człowieka cierpiącego, który jest ciężko chory lub w podeszłym wieku. Przypowieść mówi,
że Miłosierny Samarytanin zatroszczył się o cierpiącego
człowieka, wylewając na jego rany oliwę i wino. Oliwa
kojarzy nam się z olejem, który co roku jest poświęcany przez biskupa podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki
Czwartek, właśnie by służył do namaszczenia chorych.
Wino natomiast jest znakiem miłości i łaski Chrystusa,
które wypływają z daru Jego życia za nas i wyrażają się
w całym swoim bogactwie w życiu sakramentalnym Kościoła. Na koniec cierpiący człowiek zostaje powierzony
właścicielowi gospody, aby dalej się o niego troszczył,
nie bacząc na koszty. Otóż, kim jest ten właściciel gospody? Jest to Kościół, wspólnota chrześcijańska, my,
którym codziennie Pan Jezus powierza udręczonych
na ciele i na duszy, abyśmy dalej mogli bez ograniczeń
przelewać na nich całe Jego miłosierdzie i zbawienie.
Polecenie to jest potwierdzone w sposób wyraźny i konkretny w Liście Jakuba, gdzie znajduje się następujące zalecenie: «Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego

ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy,
będą mu odpuszczone» (5, 14-15). Była to więc praktyka
stosowana już w czasach apostolskich. Jezus pouczał bowiem swoich uczniów, by z taką samą jak On szczególną
miłością odnosili się do chorych i do cierpiących, oraz
przekazał im umiejętność i zadanie dalszego obdarowywania w Jego imię i według Jego serca pociechą i pokojem,
za sprawą specjalnej łaski tego sakramentu. Nie powinno
to jednakże popychać nas do obsesyjnego domagania się
cudu albo do przekonania, że można zawsze i w każdym
wypadku uzyskać uzdrowienie. Lecz daje to pewność bliskości Jezusa przy chorym i starszym wiekiem, ponieważ
każda osoba starsza, każda osoba, która ma więcej niż 65
lat, może otrzymać ten sakrament, za którego pośrednictwem zbliża się do człowieka sam Jezus.
Jednak kiedy ktoś jest chory, czasami myśli się: «poprośmy księdza, żeby przyszedł»; «nie, przynosi pecha,
nie wzywajmy go», albo też: «chory może się przestraszyć». Dlaczego tak się myśli? Bo jest takie wyobrażenie,
że po księdzu kolej na zakład pogrzebowy. A to nieprawda. Ksiądz przychodzi, by pomóc choremu lub starszemu;
dlatego tak ważne są odwiedziny księży u chorych. Trzeba wezwać kapłana do chorego i powiedzieć mu: «proszę
przyjść, udzielić mu namaszczenia i błogosławieństwa».
To sam Jezus przychodzi, by pocieszyć chorego, dodać mu
siły, dać mu nadzieję, pomóc mu; również po to, by mu odpuścić grzechy. To jest bardzo piękne! I nie trzeba myśleć,
że jest to tabu, bo zawsze dobrze jest wiedzieć, że w chwili bólu i choroby nie jesteśmy sami: kapłan i ci, którzy są
obecni podczas namaszczenia chorych, reprezentują bowiem całą wspólnotę chrześcijańską, która — jak jedno
ciało — otacza osobę cierpiącą i jej rodzinę, umacniając
w nich wiarę i nadzieję i wspierając ich modlitwą oraz braterskim ciepłem. Źródłem największej pociechy jest fakt,
że w sakramencie uobecnia się sam Pan Jezus, który bierze
nas za rękę, dotyka nas, tak jak dotykał chorych, i przypomina, że należymy już do Niego i nic — nawet choroba
i śmierć — nigdy nie będzie mogło nas od Niego oddzielić. Czy mamy ten zwyczaj wzywać kapłana, aby przyszedł
i naszym chorym — nie mówię chorym na grypę przez
trzy-cztery dni, ale cierpiącym na poważne choroby —
i również osobom starszym udzielił tego sakramentu, tej
pociechy, tej siły Jezusa, by iść naprzód? Róbmy to!
Audiencja generalna – 26 lutego 2014
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Komentarze biblijne
1 grudnia
(Mt 24, 37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni
Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,
o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno
by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Życie to stan przejściowy, który jest czasem przygotowawczym na spotkanie z Bogiem. Każdy z nas decyduje
w jaki sposób wygląda jego ziemskie życie. Codziennie
podejmujemy wybory mogące przybliżyć lub oddalić nas
od Boga. Ziemska codzienność to często czas bólu, cierpienia i prześladowań będących bardzo trudnym sprawdzianem naszej wiary. Gotowość na spotkanie z Bogiem
powinna być obecna w życiu każdego chrześcijanina,
każdego dnia. Kiedyś nastąpi koniec ziemskiego świata
i przyjdzie nam zdać sprawozdanie Bogu jak wykorzystaliśmy dar życia, który otrzymaliśmy. Pamiętajmy jednak,
że dla każdego człowieka, jego śmierć to koniec ziemskiego życia i zamkniecie pewnego etapu, który jest osobistym końcem świata.

8 grudnia
(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było
na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja
4

rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie
ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.
Pełne zaufanie Bogu i oddanie Mu swojego życia
to klucz Chrześcijaństwa. Wiara wymaga od nas całkowitego zawierzenia Stwórcy. Wiara przekracza ziemskie
rozumowanie rzeczywistości i niezwykle ważną role odgrywa tu zaufanie Bogu. Maryja jest wzorem dla nasz
wierzących pokazując swoją postawą gotowość do wypełnienia misji, mającej wymiar ponadczasowy i wpływ
na całą historię zbawienia.

15 grudnia
(Mt 11, 2-11)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który
ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus
im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi
we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić
do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni?
Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto
w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty
noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak,
powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym,
o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca
przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę,
powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy
w królestwie niebieskim większy jest niż on».
Każdy z nas miewa chwile zwątpienia. W życiu często mamy do czynienia z wydarzeniami, że zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, co Bóg chce ode mnie,
co tym konkretnym faktem chce mi powiedzieć? Każdy
z nas ma prawo do zadawania sobie pytań, ważne jednak
żebyśmy nigdy nie wątpliwi w Bożą opatrzność. Bóg wie,
co dla nas jest najlepsze, a Jego działanie nie zawsze
musimy być dla nas zrozumiałe. Istotnym jest abyśmy
każdego dnia poszukiwali Boga w sobie, bliźnim i otaczającym nas świecie. Wątpliwości Jana, Jezus rozwiał
wiedzą, którą polecił przekazać przez uczniów. Pytajmy
Boga, a On będzie nam odpowiadał.
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22 grudnia
(Mt 1, 18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl,
oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się
to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane
przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg
z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu
polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
Józef to człowiek niezwykłej wiary. Uwierzył Bogu,
że dziecko, które poczęło się w łonie Maryi jest owocem Ducha Świętego, co z ludzkiego punktu widzenia
nie jest do wytłumaczenia. Doświadczenie wiary Józefa
jest przykładem dla każdego wierzącego, że Bóg nie zawsze działa w sposób zrozumiały dla człowieka. Boże
działanie przekracza nasze rozumowanie, a paradoksalnie to nasza wiara „otwiera „ Bogu drzwi do działania
w naszym życiu.

24 grudnia – Wigilia
(Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
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wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodobał».
Narodziny dziecka są najbardziej niezwykłym wydarzeniem w życiu jego rodziców. W narodzinach kryje się cała tajemnica życia. Nowy człowiek przychodzi
na świat i zaczyna w nim po prostu żyć. Narodziny Jezusa
to przełomowy moment w historii ludzkości. Bóg „schodzi” do naszego poziomu i w ludzkim ciele przychodzi
na świat. Rodzi się Bóg- Człowiek, który narodził się
dla nas wszystkich, by nas uczuć i przede wszystkim
zbawić. Przez narodziny Jezusa stajemy się dziećmi Boga
oraz częścią tajemnicy Bożego planu, którego rozum ludzi nie jest w stanie pojąć.
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25 grudnia
(J 1, 1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było
życie, a życie było światłością ludzi, a światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz został
posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była
światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie
było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi
Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła
w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten,
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością,
gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności
wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy
Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.
Narodziny Jezusa to przełomowy moment w historii świata. Bóg schodzi do nas w osobie swojego
umiłowanego Syna aby dać zbawienie każdemu człowiekowi. Jezus przychodzi do nas wszystkich, tych
wierzących jak również niewierzących. Boże miłosierdzie przerasta nasze ludzkie rozumowanie. Jego plan
zbawienia może być nie do końca jasny dla nas ludzi
żyjących tu w ziemskiej rzeczywistości. Słowo, które
stało się ciałem to Jezus Chrystus, który jest najwłaściwszą droga do zbawienia i życia wiecznego z Bogiem Ojcem.

26 grudnia
(Mt 10, 17-22)
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się
na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać
sądom i w swych synagogach będą was biczować.
Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić
z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy
was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co
6

macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam
poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił
przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna;
dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich
przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich
z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony’.
Wiara w Boga nie jest prosta. Wiele chrześcijan każdego dnia oddaje swoje życie, właśnie ze względu na wiarę
w Jezusa. Nie wiemy, co Bóg dla nas przygotował w naszej przyszłości, ale musimy być świadomi, że pewnego dnia może powiedzieć „sprawdzam”. Sprawdzianem
może być trudna sytuacja, choroba, cierpienie a nawet
prześladowania. Musimy uczyć się oddawać swoje życie
Bogu, a w trudnych chwilach po prostu mu zaufać, a Bóg
umocni nas Duchem Świętym.

29 grudnia
(Mt 2, 13-15. 19-23)
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się
Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia,
aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy dziecię
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał
aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo,
które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu
wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto
Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie
i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź
do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali
na życie dziecięcia». On więc wstał, wziął dziecię
i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy
posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce
ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy
zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei.
Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł.
Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany
będzie Nazarejczykiem».
Każda rodzina ma niezwykle istotną rolę w planie
zbawienia świata. To pośród swoich najbliższych dorastamy i dojrzewa nasza wiara. Brak rodziny bądź utrata bliskiej nam osoby często jest przyczyną smutku czy
pustki którą odczuwamy. Dobre relacje rodzinne są ważnym elementem naszego codziennego funkcjonowania
w ziemskiej rzeczywistości. Porządek w życiu rodzinnym
jest naszą gwarancją w dobrym odnajdywaniu się w społeczeństwie. Józef może być dobrym wzorem dla każdego ojca. Chce chronić swoją rodzinę, troszczy się o nią
i najważniejsze dla niego jest życie rodzinne zgodne
z wolą Boga.
Kamil Rączkowski
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Dokumenty po konserwacji
Zakończono konserwację dokumentów z archiwum Klasztoru Karmelitów „na Piasku”.
Projekt zakładał wykonanie pełnej konserwacji dokumentów papierowych zachowanych
w zbiorach Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie. Wybrano około 12 dokumentów, które z powodu zarażenia mikrobiologicznego (grzyb) zostały w czasie porządkowania archiwum (przed ponad 20 laty) odseparowane od reszty kolekcji i do dzisiaj nie
włączone do katalogu.
Są to luźne dokumenty papierowe
o różnej proweniencji. W większości
dokumenty pochodzą z XVIII wieku,
jedynie kilka wychodzi poza ten czas
tj. 1691, czy 1827. Treść dokumentów dotyczy zazwyczaj spraw dwóch
klasztorów karmelitów w Krakowie
– na Piasku i przy kościele św. Tomasza, a także klasztoru lwowskiego.
Akta te są niezwykle ważne dla ba-

dań nad zapleczem gospodarczym
karmelitów krakowskich, ukazują
zakres posiadłości, system dzierżawy i czynszów, wskazują na kształt
niektórych budynków, jak młyn,
kamienice czy zabudowania służebne (np. pralnia) poprzez dokładne
opisy oddawanych w dzierżawę czy
otrzymywanych testamentem zabudowań.

Dzięki nim dowiadujemy się
na przykład o posesji umiejscowionej w okolicach tyłów obecnej narożnej kamienicy Karmelickiej i Garbarskiej. Leżała ona nad kanałem
Rudawy (Młynówki).
Dom, który tam wybudowali
karmelici w 1750 roku służył jako
pralnia. Na młynówce zbudowano kasztynę – specjalne grodzenie
7
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do płukania, a w pomieszczeniach
stały kotły „do warzenia chust”.
W 1765 roku karmelici ułatwiając rozpoczęcie działalności pralni
zwolnili nowego dzierżawcę na rok
z czynszu w zamian za pranie rzeczy
klasztornych, dodając przy tym pieniądze na mydło i krochmal.
8

Wśród dokumentów częste są
dzierżawy ogrodów należących
do karmelitów w jego najbliższej
okolicy. Większość dzierżawców nie
umiejąc pisać stawiała jako znak trzy
krzyżyki. W zbiorze odnowionych
materiałów znalazł się również dokument regulujący podatki za spro-

wadzanie wina z klasztornych winnic
na Węgrzech w 1765 roku.
Z konserwacji wrócił także zbiór
dokumentów urzędowych w jęz.
rosyjskim dotyczących klasztoru
w Oborach zawierających zestawienie dóbr klasztornych w roku 1869.
To jeden z nielicznych dokumentów
zachowanych z tego klasztoru, który
jako jedyny klasztor karmelitański
nie uległ kasatom w zaborze rosyjskim.
Stan zachowania dokumentów
przed konserwacją zagrażał nieodwracalnym zniszczeniem i uniemożliwiał przeprowadzenie prac badawczych. Ich konserwacja oczyściła
z zabrudzeń, wzmocniła strukturę
papieru i zabezpieczyła kruche fragmenty tekstu przed utratą. Cały plik
umieszczono w specjalnie przygotowanym pudle. Po konserwacji obiekty będą udostępniane badaczom
różnych specjalności (historykom,
archiwistom, religioznawcom, historykom sztuki itd.) w Bibliotece i Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie oraz wprowadzone do obiegu
naukowego. Poddane konserwacji
obiekty będą również prezentowane
podczas lekcji biblioteczno-archiwalnych i pokazów dla młodzieży szkolnej i studentów, które regularnie odbywają się w Klasztorze Karmelitów
w Krakowie, a także podczas wystaw
czasowych w muzeum klasztornym.
Konserwacja została zrealizowana w pracowni p. Ewy Pietrzak
na podstawie projektu Pełna konserwacja zespołu dokumentów z zasobu
Klasztoru Karmelitów w Krakowie (z lat
1691-1869). Zadanie to zostało sfinansowane w 89,55% ze środków
publicznych w ramach konkursu
Wspieranie działań archiwalnych 2019,
organizowanego przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych
oraz ze środków klasztoru karmelitów.
Klasztor karmelitów stara się
o kolejne dofinansowania na konserwacje swych bogatych zbiorów.
Obecnie złożony został projekt zakładający odnowienie i zabezpieczenie 21 dokumentów pergaminowych
z lat 1398-1679.
Szymon Sułecki
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że broda stwarza wrażenie „dosztukowanej”, jakby ktoś domalował
ją później… W lewej ręce trzyma
pastorał, a prawą przytrzymuje olbrzymi miecz oparty szpicem ostrza
o ziemię. Choć z podpisu nie wynika
by był to męczennik, to właśnie ten
miecz narzuca myśl, że jest to atrybut męczeństwa świętego. Nic innego charakterystycznego – może
prócz wzroku pilnie przyglądającego się widzowi obrazu – nie znajdujemy w tym bydgoskim wizerunku
św. Elpidiusza. Jego przedstawienie
jest jednak bardzo rzadkie nie tylko w Polsce, ale nawet w tradycji
karmelitańskiej – i już sam ten fakt
sprawia, że jest wielką osobliwością.

Żywot świętego

Święci
bydgoskich stall
Cz. XVIII
Św. Elpidiusz

Nieprawdopodobną zagadką jest
obecność w stallach bydgoskich
wizerunku św. Elpidiusza. Choć hagiografia chrześcijańska zna kilku
świętych o tym imieniu, to jednak
próżno wśród nich Elpidiusza podpisanego w stallach bydgoskich jako
„pierwszy biskup toletański”. Także
większość pism karmelitańskich go
pomija. Skąd więc jego obecność
w bydgoskich stallach? Do dziś nie
wiemy.

Wizerunek świętego

Wizerunek karmelity, który ma
wyobrażać św. Elpidiusza jest oczywiście schematyczny i trudno dopatrywać się w nim jakiegokolwiek
odniesienia do możliwego rzeczywistego wyglądu tej postaci. Jest
on przedstawiony jako zakonnik
w sile wieku z bujną brodą i słusznej
figury jest ubrany w karmelitański
biały płaszcz chórowy, a na głowie
ma prostą białą infułę ze złotym
pionowym pasem. Warto zaznaczyć,

Punktem wyjścia historii Elpidiusza, opowiadanej zresztą przez
nielicznych hagiografów, jest to,
że należał do grupy pustelników
z Góry Karmel, lub przynajmniej esseńczyków, o których część tradycji karmelitańskiej twierdzi, że byli
w prostej linii uczniami Eliasza. Oni
to w Jerozolimie w dniu zesłania Ducha Świętego pod wpływem przepowiadania apostolskiego mieli przyjąć
wiarę. Prześladowanie, które w Jerozolimie wybuchło i doprowadziło
m.in. do męczeństwa św. Szczepana,
sprawiło, że część uczniów rozproszyła się poza Ziemię Świętą. Wśród
nich był apostoł Jakub, który ze swymi uczniami, w dużej części właśnie
pustelnikami z Karmelu, udał się
do Hiszpanii. Tam jeden z nich – Elpidiusz – miał zostać przez św. Jakuba ustanowiony w roku 37 pierwszym arcybiskupem Toledo.
W Toledo Elpidiusz, oprócz rosnącego w liczbę Kościoła, pozostawił pierwszą bazylikę dedykowaną
Matce Bożej (w roku 38). Według
niektórych miał to być pierwszy kościół dedykowany Jej Wniebowzięciu! Nasz święty miał też założyć
dwa klasztory karmelitańskie: męski
i żeński. Miałby to być późniejszy
klasztor św. Juliana, ponieważ pełne imię łacińskie Elpidiusza miałoby
brzmieć: Marcus Elpidius Julianus…
Wokół Elpidiusza gromadziło się
wielu uczniów, razem z nim gorli9
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wie głoszących Ewangelię, z których wielu zostało męczennikami.
Autorytet cnoty i przepowiadania,
jakim cieszył się Elpidiusz miały mu
zjednać tak wielki autorytet, że inni
biskupi ustanowieni przez apostoła
Jakuba, uczynili go pierwszym spośród siebie: w ten sposób stolicy
biskupiej w Toledo przypadł honor
prymasostwa. Po śmierci św. Jakuba,
Elpidiusz przewodniczył jego pogrzebowi, a potem zatroszczył się
o przeniesienie relikwii apostolskich.
Biskupi z całego półwyspu wybrali
go też do specjalnej misji: odwiedzin
uwięzionego w Rzymie św. Pawła i zaproszenia go do Hiszpanii! Elpidiusz,
znalazł się w Rzymie w dość niesprzyjającym momencie – właśnie wybuchł
pożar, a wraz z nim prześladowania
Nerona. Św. Paweł podczas spotkania
z Elpidiuszem miał mu wręczyć list
do hiszpańskich Żydów, którego istnienia rzeczywiście do dziś domyślają się uczeni bibliści.
Elpidiusz po powrocie z Rzymu zwołał synod biskupów z całego półwyspu. Jednocześnie jednak
fala prześladowań Nerona dotarła
do prowincji iberyjskich: wszyscy
zgromadzeni biskupi tej pierwszej generacji chrześcijan, z grona
uczniów jakubowych i towarzyszy
Elpidiusza, około roku 60-65 ponieśli
śmierć męczeńską. Niektórzy autorzy powołują się nawet na Martyrologium rzymskie podając domniemaną datę dzienną śmierci Elpidiusza
na 4 marca. Inni natomiast twierdzą,
że miało to miejsce 5 lipca. Tak czy
owak, niemożliwe jest udowodnienie żadnej z tych dat, a nawet samego faktu. Nie zmienia to jednak nic
w przekonaniu hagiografów Elpidiusza, że pod jedną lub pod drugą datą
obchodzi się jego wspomnienie.

Heterodoksyjna tradycja
hagiograficzna

Czytając powyższą opowieść
o domniemanym żywocie św. Elpidiusza z jednej strony można ulec jej
urokowi i aurze „prawdopodobieństwa”, a z drugiej strony trudno się
nie uśmiechnąć pobłażliwie. Skąd
jednak wzięła się taka hagiograficzna
tradycja o św. Elpidiuszu? Z całą pew10

nością jest ona bardzo późna – nawet
nie średniowieczna. Raczej wczesnonowożytna, z XVI i XVII wieku, związana ze słynnymi wówczas nieautentycznymi dokumentami i tekstami,
rzekomo starożytnymi, jak Chronicon
Lucjusza Dextera, czy ołowianymi
tablicami z Sacromonte. W czasach,
kiedy krytyka tekstów dopiero się
miała się rozwijać, a humaniści byli
raczej filologiami niż historykami,
opinii autentyczności tych tekstów
ulegli nawet poważni autorzy jezuiccy, jak Korneliusz a Lapide czy też Antoni Quintana Dueñas, przez których
sława św. Elpidiusza zagościła w księgach. Po nich wspominali o Elpidiuszu także karmelici jak Filip od Trójcy Świętej czy Jan od Zwiastowania.
Choć wątpliwości budziły się u wielu
czytelników dopiero jednak w drugiej
połowie XVII wieku uczeni wykazali nieprawdziwość tych historii. Cóż
z tego, skoro w niektórych umysłach
św. Elpidiusz zaczął żyć!... Dowodem
obraz w bydgoskich stallach.
Oczywiście część legendy hagiograficznej Elpidiusza zbiera intencje
podkreślenia pierwszeństwa katedry
biskupiej w Toledo wobec innych biskupstw hiszpańskich. Warto zwrócić uwagę, że historiografia uznaje
za pierwszego historycznego biskupa toletańskiego św. Eugeniusza.
Oczywiście autorzy sławiący św. Elpidiusza tłumaczą to w ten sposób,
że po fali prześladowań biskupstwo
toletańskie długo było nieobsadzone, a kościoły – w tym także grób
Elpidiusza (do dziś w rzeczywistości
nieznany!) popadały w ruinę. Pierwszy po tym smutnym czasie biskup
dla Toledo – właśnie św. Eugeniusz
– miałby tylko odnowić to wszystko, co kilka wieków przed nim
miałby zbudować Elpidiusz. Oczywiście w źródłach historycznych nie
znajdujemy dla tego typu tezy najmniejszego potwierdzenia. Dotyczy
to również tytułu prymasowskiego:
został on związany ze stolica biskupią w Toledo dopiero w XI wieku.

Elpidusz a dyskusja eliańska

Można jednak inaczej jeszcze
spojrzeć na powstanie tej fantastycznej historii o św. Elpidiuszu kar-

melicie i biskupie w Toledo. Chodzi
o intuicyjne przekonanie dawnych
hagiografów, że pustelnicy z Góry
Karmel już w czasach apostolskich
przyjęli chrześcijaństwo i swym duchem prorockim włączyli się w dzieło ewangelizacji świata. Z tym wiąże się drugi ważny dla karmelitów
argument: z Góry Karmel obecność
karmelitańska zawsze promieniowała na cały świat przez kult maryjny
w duchu apostołów i przez życie
apostolskie rozumiane jako życie
wspólnoty ewangelizującej swym
przepowiadaniem. Jest to swoiste
potwierdzenie starożytności karmelitów pośród innych zakonów i charakteru prorockiego ich charyzmatu.

Przesłanie

Nawet jeśli historia opowiedziana
o domniemanym św. Elpidiuszu jest
ahistoryczna i tak naprawdę spoza
rzeczywistej karmelitańskiej tradycji
duchowej to jednak jej pojawienie się
w historii niesie pewne przesłanie duchowe. Bardzo subtelne, ale paradoksalnie aktualne. Wydaje się bowiem,
że autorzy o nim piszący chcieli
wskazać na istotny element ciągłości i związku między charyzmatyczną tradycją profetycznego Karmelu,
biegnącą w prostej linii od Eliasza,
a duchem uczniów Chrystusowych
związanym mocno z kolegium apostolskim i jego misyjnym wymiarem
– chciałoby się powiedzieć – „pawłowym”. W epoce bezpośrednio potrydenckiej miało to swoje żywotne
znaczenie. Dziś przypomnienie tej
duchowej zależności wszelkiej – pojmowanej w zgodzie z tradycją karmelitańską – charyzmatycznej i prorockiej działalności, od ducha jedności
z apostołami naszych czasów jest
niemniej ważne. Nasza epoka relatywizmu, indywidualizmu i subiektywizmu sentymentalnego jak lekarstwa
oczekuje od karmelitańskich uczniów
Chrystusa jedności z apostolskim duchem Kościoła wciąż misyjnego wszędzie, gdzie żyje. Być razem z apostołami świadkami prawdy Chrystusa
w duchu Eliasza – to nauka i wezwanie, które płynie z żywotów „fantastycznego” św. Elpidiusza.
ks. Marcin Puziak
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Drogie Dzieci!
Rozpoczął się krótki, choć ważny w Kościele czas
– Adwent. Jest to czas przygotowania do dobrego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Podczas adwentu
będziemy w naszych kościołach widzieć różne symbole
– wieniec adwentowy, świeca zwana „roratką”, lampiony.
Podczas Mszy Świętych roratnich na początku w kościele
jest ciemno... czy wiecie dlaczego? Jak pewnie się domyślacie jest to symboliczne. Kiedyś zanim Pan Jezus się
urodził, ludzie wiedzieli o wiele mniej o Bogu, o tym jak
mają wypełniać przykazania, żeby się to Panu Bogu podobało, a przede wszystkim nie mieli możliwości oczyścić się z grzechów. Nie było Chrztu, Spowiedzi, Komunii
świętej. Pan Jezus przychodząc na świat dał ludziom sa-

kramenty po to, żeby mogli oni zasłużyć na niebo. Dlatego podczas hymnu „Chwała na Wysokości Bogu” światła
w kościele się zapalają – bo Pan Jezus przyniósł ludziom
światło wiary i rozjaśnił to co w ich życiu było ciemne,
czyli złe, światłem Sakramentów Świętych. Boże Narodzenie to więc wielka radość nie tylko z urodzin Pana
Jezusa, ale jest to święto wielkiego podziękowania Bogu
za to, że dzięki Panu Jezusowi ludzie nie muszą już żyć
w ciemności zła. Bo Bóg zawsze przynosi nam dobro.
A dobrze jest też wygrywać nagrody. Przynoście rozwiązania do zakrystii. Losowanie nagród odbędzie się
15 grudnia. Powodzenia!
o. Adam
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Z życia parafii i klasztoru
27.10.2019 – K D M – kiermasz zniczy
Przed kościołem młodzież z Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia zorganizowała kiermasz zniczy. Zebrane podczas
kiermaszu ofiary wspomogą dzieła charytatywne grupy.

27.10.2019 – Chór Harfa pod batutą Edwarda Machety – Koncert Pieśni Maryjnych
Chór Harfa pod batutą Edwarda Machety, działający przy naszej karmelitańskiej Bazylice, po Mszy św. o 1630 zaszczycił zebranych w bazylice Koncertem Pieśni Maryjnych.

14
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1.11.2019 – Nieszpory Karmelitańskie
W piątek w Uroczystość Wszystkich Świętych w naszej
Bazylice o godz. 1830 zostały odprawione Nieszpory
za zmarłych.

2.11.2019 – Procesje
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
po Mszach Świętych o godz. 900 i 1900 odbyły się procesje z wypominkami.
15
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6.11.2019 – Koncert organowy
w ramach XVI Międzynarodowego
Festiwalu Zaduszki Organowe
W środę 6 listopada o godz. 2000 – odbył się Koncert
organowy w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu
Zaduszki Organowe.

8.11.2019 – Koncert Chórów
z Krakowa i Amsterdamu
W piątek 8 listopada o godz. 2000 – miał miejsce Koncert
Chórów z Krakowa i Amsterdamu.
16
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13.11.2019 – Zjazd Przeorów rozpoczęcie
W dniach od 13 do 15 listopada 2019 w naszym klasztorze miał miejsce zjazd poszerzonej rady prowincji, której przewodniczył o. Prowincjał Bogdan Meger.

14.11.2019 – Koncert poświęcony pamięci błogosławionego karmelity
o. Hilarego Januszewskiego
Piwnica św. Norberta wraz z naszym Klasztorem zaprosiła wszystkich chętnych słuchaczy na g. 2000 do Kaplicy Brackiej na premierowy koncert poświęcony pamięci błogosławionego karmelity o. Hilarego Januszewskiego, męczennika Dachau i patrona życia w roku 20. rocznicy beatyfikacji.
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14.11.2019 – Nieszpory karmelitańskie
We czwartek 14 listopada w Uroczystość Wszystkich
Świętych Zakonu Karmelitańskiego, o godz. 1830 w naszej Bazylice miała miejsce modlitwa Nieszporów
za zmarłych karmelitów i odzianych Szkaplerzem św.

14.11.2019 – Zjazd Przeorów – Spotkanie na auli
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14.11.2019 – Zjazd Przeorów, Koncelebra g. 1200

15.11.2019
Msza św. Koncelebrowana g. 800

15.11.2019
Ostatnia sesja

19
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RORATY W ADWENCIE
Dla dorosłych od poniedziałku do piątku o godz. 600.
Dla młodzieży w środy o godz. 600.
Dla dzieci we wtorki o godz. 1715.
KALENDARIUM
3 grudnia
• 
Rozdanie Szkaplerzy Świętych dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej ze szkół SP7
i ACADEMOS

12 grudnia
• 
Spotkanie artystyczno-hagiograficzne z cyklu „Piękno godności osoby ludzkiej – A.D. 2020 – rok św.
Jana Pawła II” o godz. 1730.

6 grudnia
Pierwszy piątek miesiąca.
• 

15 grudnia
Niedziela z Misjonarzem – homilie wygłosi o. Roman
• 
Dąbrowski O.Carm. – proboszcz parafii św. Anny
w Sąsiadowicach.

7 grudnia
Pierwsza sobota miesiąca – Nabożeństwo Wynagra• 
dzające po Mszy Świętej o godz. 1630.
8 grudnia
• 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas Mszy Świętych o godz. 1630
i 1900.

22 grudnia
Kiermasz przedświąteczny KDM.
• 
24 grudnia
• 
Wigilia Bożego Narodzenia – Msza Święta Pasterska
o północy.
25 grudnia

9 grudnia
• 
Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennictwem św. Jadwigi Andegaweńskiej o godz. 1630.

Boże Narodzenie
• 

10 grudnia
• 
Rozdanie Szkaplerzy Świętych dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej ze szkół Muzycznej i Michałowskiego.

28 grudnia
• 
Spotkanie Świeckiej Rodziny Karmelu o godz. 1000.

11 grudnia
• 
Spotkanie grupy modlitewnej „Betania” o godz. 1715.
Wieczór Uwielbienia o godz. 1900.
• 

31 grudnia
• 
Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego
o godz. 1830.

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia dla dzieci
Kandydatów do scholi
zapraszamy w soboty
o godz. 16.00 (salka scholi).
Kandydatów na ministrantów
zapraszamy do zakrystii
w każdą niedzielę
przed Mszą św. o godz. 11.00.
20

26 grudnia
• 
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

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: Miniatura z graduału karmelitańskiego

