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Drodzy w Chrystusie Panu  
Bracia i Siostry

Nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia niosą ze  sobą wiele 

radości oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów na nad-
chodzący Nowy Rok. W tych wyjąt-
kowych dniach chcemy Wam ży-
czyć wiele zadowolenia i sukcesów 
z  podjętych wyzwań. Radosnych 
i  spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia w gronie najbliższych osób, 
w miłości, radości i  ciepłej atmos-
ferze. Sukcesów w pracy i wytrwa-
łości w realizacji planów. Nowy Rok 
niech przyniesie pełno radosnych 
chwil i spełni najskrytsze marzenia.

W  kolędzie „O  Gwiazdo Be-
tlejemska” śpiewamy w  jednej 
ze zwrotek:

O, nie masz go już w szopce,  
nie masz go w żłóbku tam,
Więc gdzie pójdziemy Chryste? 
Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,  
wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać,  
to jest nasz wszystek dar.

W  tym czasie gdy świętujemy 
Boże Narodzenie w  roku Eucha-
rystii pod  hasłem: „Wielka tajem-
nica wiary”, chcemy życzyć Wam 
wszystkim i  każdemu i  każdej 
z osobna, aby Eucharystia, w któ-
rej zawsze na  ołtarz przychodzi 
żywy i  prawdziwy Jezus Chrystus, 
stała  się źródłem głębokiej rado-
ści przeżycia tych świąt prawdzi-
wie szczęśliwych, kojących, prze-
żywanych w  zgodzie ze  światem 
i  z  sobą samym, pełnych życia 
i miłości oraz niesamowitego, nie-
zapomnianego, niepowtarzalnego 
Nowego Roku.

Tego ze szczerego serca życzą, 
polecając Was wszystkich w  mo-
dlitwie, Karmelici z  Krakowskiego 
Klasztoru „Na Piasku”.

W imieniu Wspólnoty Karmelitów  
o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

przeor klasztoru
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Drodzy Bracia i Siostry!
Mówiliśmy już o  tym, że  trzy sakramenty: chrzest, 

bierzmowanie i  Eucharystia, razem stanowią tajemnicę 
«wtajemniczenia chrześcijańskiego», jedno wielkie wyda-
rzenie łaski, która nas odradza w Chrystusie. Jest to pod-
stawowe powołanie, które łączy wszystkich w  Kościele 
jako uczniów Pana Jezusa. Są następnie dwa sakramenty, 
które odpowiadają dwu specyficznym powołaniom: są 
to kapłaństwo i małżeństwo. Stanowią one dwie wielkie 
drogi, poprzez które chrześcijanin może uczynić ze swo-
jego życia dar miłości, na wzór i w imię Chrystusa, i w ten 
sposób współpracować w budowaniu Kościoła.

Święcenia, podzielone na trzy stopnie: biskupie, pre-
zbiterów i  diakonów, są sakramentem, który pozwala 
wykonywać posługę powierzoną przez Pana Jezusa apo-
stołom — aby paśli Jego owczarnię, mocą Ducha Święte-
go i według Jego serca. Chodzi o to, by paść owczarnię 
Jezusa nie mocą ludzkiej siły lub własną mocą, lecz mocą 
Ducha Świętego i według Jego serca, serca Jezusa, któ-
re jest sercem pełnym miłości. Kapłan, biskup, diakon 
muszą paść owczarnię Pana z  miłością. Jeśli nie robią 
tego z miłością, na nic się to nie przydaje. I w tym sensie 
słudzy, którzy zostają wybrani i wyświęceni do  tej po-
sługi, przedłużają w czasie obecność Jezusa, jeśli czynią 
to mocą Ducha Świętego w imię Boga i z miłością.

Pierwszy aspekt. Ci, którzy zostają wyświęceni, są 
postawieni na  czele wspólnoty. Owszem, stoją «na cze-
le», lecz dla Jezusa oznacza to, że należy swoją władzę 
wykorzystywać w  służbie, jak On  sam pokazał uczniom 
i pouczył ich tymi słowami: «Wiecie, że władcy narodów 
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak 
będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się 
wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być 
pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wa-
szym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup 
za wielu» (Mt 20, 25-28; por. Mk 10, 42-45). Biskup, który 
nie jest sługą wspólnoty, nie postępuje dobrze; kapłan, 
ksiądz, który nie jest sługą swojej wspólnoty, nie czyni 
dobrze, błądzi.

Inną cechą, która również wywodzi się z tej jedności 
sakramentalnej z Chrystusem, jest gorąca miłość do Ko-
ścioła. Pomyślmy o  tym fragmencie Listu do  Efezjan, 
w  którym św. Paweł mówi, że  Chrystus «umiłował Ko-
ściół i wydał za Niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy sło-
wo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwa-
lebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś po-
dobnego» (5, 25-27). Na mocy święceń szafarz poświęca 
całego siebie własnej wspólnocie i kocha ją całym ser-

cem: jest ona jego rodziną. Biskup, kapłan kochają Ko-
ściół w  swojej wspólnocie, kochają go bardzo mocno. 
Jak? Tak jak Chrystus kocha Kościół. To samo powie św. 
Paweł o  małżeństwie: małżonek kocha swoją żonę jak 
Chrystus kocha Kościół. Jest to wielka tajemnica miłości: 
tajemnica posługi kapłańskiej i małżeństwa, dwóch sa-
kramentów stanowiących drogę, którą ludzie zazwyczaj 
podążają do Pana.

Ostatni aspekt. Apostoł Paweł napomina swego ucznia 
Tymoteusza, by nie zaniedbywał, a wręcz, by wciąż oży-
wiał dar, który w nim jest. Dar, który został mu dany przez 
nałożenie rąk (por. 1Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6). Kiedy posługa 
— posługa biskupa, posługa kapłana, nie jest karmio-
na modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego i  codziennym 
odprawianiem Eucharystii, a  także częstym przystępo-
waniem do  sakramentu pokuty, nieuchronnie traci  się 
z oczu autentyczny sens własnej posługi i radość, którą 
rodzi głębokie zjednoczenie z Jezusem.

Biskup, który się nie modli, biskup, który nie słucha 
Słowa Bożego, który nie odprawia Mszy św. codziennie, 
który nie spowiada  się regularnie, i  podobnie kapłan, 
który nie robi tych rzeczy, w dłuższej perspektywie tracą 
jedność z Jezusem, a ich cechą staje się mierność, któ-
ra nie jest dobra dla Kościoła. Dlatego musimy pomagać 
biskupom i  kapłanom modlić  się, słuchać Słowa Boże-
go, które jest codziennym posiłkiem, odprawiać każde-
go dnia Eucharystię i mieć zwyczaj się spowiadać. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ dotyczy właśnie uświęcenia 
biskupów i kapłanów.

Chciałbym zakończyć myślą, która przychodzi mi 
do głowy: co trzeba zrobić, by zostać kapłanem, gdzie się 
sprzedaje dostęp do kapłaństwa? Nie. Nie sprzedaje się. 
Jest to inicjatywa Pana. Pan powołuje. Powołuje każdego 
z grona tych, którzy mają zostać kapłanami, bo On tego 
chce. Być może są tu młodzi ludzie, którzy poczuli 
w sercu to powołanie, chęć, by zostać kapłanami, chęć, 
by służyć innym w sprawach, które pochodzą od Boga, 
chęć, by  całe życie poświęcić posłudze katechizowa-
nia, chrzczenia, przebaczania, odprawiania Eucharystii, 
opiekowania się chorymi... całe życie w taki sposób. Jeśli 
ktoś z was poczuł to w sercu, był to głos Jezusa. Pielę-
gnujcie to wezwanie i módlcie się, by wzrastało i wyda-
wało owoce w całym Kościele.

Audiencja generalna 26 marca 2014

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
Kapłaństwo

Jak się zostaje kapłanem
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1 stycznia

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

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

5 stycznia

(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.

Słowo jest sprawcą całego stworzenia. Słowo Boga jest 
siła stwórczą, które dokonuje tego, do czego zostało wy-
słane. Ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga i sposób zasadniczy jesteśmy ludźmi słowa. Żadne 
porozumienia, interpersonalne działania nie dokonują się 
bez zaangażowania słowa czy to mówionego czy też pisa-
nego. Słowo czerpie swą moc i autorytet od wypowiada-
jącego. Człowiek jest dziełem Boga, słowo ludzkie czerpie 
swą skuteczność ze Słowa Bożego i  jest jedynie słabym 
odblaskiem tego Słowa. Słowa żyje w każdym człowieku 
i w nas staje się naszym „światłem życia”, oświeceniem 
sumień abyśmy mogli skutecznie odróżniać dobro od zła.

6 stycznia

(Mt 2, 1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto mędrcy ze  Wschodu przybyli 
do  Jerozolimy i  pytali: «Gdzie jest nowo narodzony 
Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro 
to  usłyszał król Herod, przeraził  się, a  z  nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo 
tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z  ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał 
potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie 
o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść 
i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli 
w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo  się uradowali. Weszli do  domu i  zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we  śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
z powrotem do swojego kraju.

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

Komentarze biblijne
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12 stycznia

(Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z  Galilei nad  Jordan do  Jana, żeby 
przyjąć od  niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do  mnie?» Jezus mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A  gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. 
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».

Jan jest świadomy, że to Jezus powinien jego ochrzcić 
i nie rozumie sytuacji, w której został postawiony. Jed-
nak jego wiara i posłuszeństwo Bogu pozwala mu zaak-
ceptować to czego rozum nie potrafi zrozumieć, bo wie 
że Bóg tego chce. Jezus podczas chrztu zostaje namasz-
czony Duchem Świętym przez Boga Ojca. My ochrzczeni 
mamy udział w namaszczeniu Jezusa ponieważ jesteśmy 
Jego uczniami. Jesteśmy powołani do zbawienia ale rów-
nież by pomagać innym do zbawienia dążyć. Nasze ży-
cie powinno być świadectwem życia wskazującym drogę 
do Boga.

19 stycznia

(J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: 
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do  mnie: „Ten, nad  którym 

ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem 
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Jan chrzcił wodą w oczekiwaniu na Tego, który przyj-
dzie i będzie chrzcił Duchem Świętym. W Jezusie, Duch 
Święty jest obecny w  całej swojej pełni bez jakichkol-
wiek ograniczeń. To poprzez chrzest zostajemy włączeni 
w  grono dzieci Bożych. Jest niezwykłym Darem, który 
uświęca, namaszcza i  gładzi wszystkie grzechy. Więk-
szość z  nas przyjęła chrzest nieświadomie jako małe 
dzieci dlatego na początku nasi rodzice i chrzestni sta-
ją przed niezwykłym zadaniem, aby „nowy chrześcija-
nin” mógł dorastać do pełnej świadomości swojej wiary 
za przykładem swoich najbliższych.

26 stycznia

(Mt 4, 12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się 
do  Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł 
i  osiadł w  Kafarnaum nad  jeziorem, na  pograniczu 
ziem Zabulona i  Neftalego. Tak miało  się spełnić 
słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i  ziemia 
Neftalego, na  drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 
światło». Odtąd począł Jezus nauczać i  mówić: 
«Nawracajcie  się, albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, 
Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, 
i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, 
a  uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, 
zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, 
ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, 
i  brata jego, Jana, jak z  ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w  łodzi swe sieci. Ich też powołał. A  oni 
natychmiast zostawili łódź i  ojca i  poszli za  Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o  królestwie i  lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Święty Piotr zanim spotkał Jezusa prowadził dobrze 
prosperujący biznes rybacki w okolicach Jeziora Geneza-
ret. Prawdopodobnie był w tym dobry ponieważ posia-
dał własne łodzie i wspólników. Jezus spotkał Szymona 
i  jego brata Andrzeja nad  Jeziorem Galilejskim. Zapro-
ponował im żeby zostali „rybakami ludzi” – pierwszymi 
apostołami, a oni po prostu zostawili wszystko i poszli 
za  Jezusem. Piotr i  Andrzej to  przykład głębokiej wia-
ry. Oni uwierzyli i  chcieli iść za  Jezusem. Byli w stanie 
poświecić wszytko co do  tej pory osiągnęli i  zrobili 
to dla Niego.

Kamil Rączkowski
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Pierwsza wzmianka o miejscowości Bołszowiec, (od 
XVIII w. Bołszowce), leżącej 7 km od Halicza, pocho-

dzi z 1404 r., kiedy jej właścicielem był Mikołaj zwany 
Spicznikiem (Spysznikiem), potem był Jan Spysznik, a 
następnie kolejno Andrzej Wapowski, jego wnuk Henryk 
Barzi (Barzy) herbu Korczak, potem zaś Kazanowscy,  z 
najbardziej z nich znanym Marcinem (1563-1636), het-
manem polnym koronnym, uczestnikiem wielu wojen i 
bitew,  słynącym również z warcholstwa. To on właśnie 
ufundował w 1625 r. w Bołszowcach drewniany kościół 
z klasztorem i w siedem lat później sprowadził tam Kar-
melitów Trzewiczkowych. Zespół klasztorny usytuowa-
no na warownym wzgórzu, w widłach Gniłej Lipy (dopły-
wu Dniestru) i wpadającej do niej Narajówki. Ponieważ 
obaj synowie Kazanowskiego zginęli na wojnach kozac-
kich, dobra bołszowieckie odziedziczyła jego wnuczka 
Anna Maria, zamężna ze Stanisławem Jabłonowskim 
(1634-1702), hetmanem wielkim koronnym i kasztela-
nem krakowskim. W rękach Jabłonowskich pozostawały 
Bołszowce przez kilka pokoleń, aż do śmierci Antoniego 
Barnaby (1799 r.), wojewody poznańskiego i kasztelana 
krakowskiego, wielce zasłużonego dla tej światyni.

Znawca dziejów obrazów Maryjnych w Polsce, O.Wa-
cław z Sulgostowa, tak pisał: „W kościele Karmelitów 
Trzewiczkowych w Bołszowcach jest cudami słynący ob-
raz Matki Bożej, którego historya jest taka: Marcin Ka-
zanowski, kasztelan halicki (później wojewoda podolski 
i hetman polny kor.) r. 1620 pod Cecorą dostał się był w 
niewolę turecką, przebrany w prostą siermięgę, niepo-
znany, małym okupem się ratował, później w roku 1620 
czy 1621, czy 1624 (nie ma pewności), gdy w pościgu 
za Tatarami przeprawiał się promem przez Dniestr, pies 
jego postrzegłszy jakąś rzecz w wodzie, zeskoczywszy 
z promu, pochwycił to i oddał Kazanowskiemu. Był to 
w trąbkę zwinięty obraz Matki Bożej. W ślad za tem Ka-
zanowski Tatarów pobił i przed tym obrazem odprawić 
polecił dziękczynne nabożeństwo ...”.

Znaleziony wizerunek początkowo zawisł w zamko-
wej kaplicy - potem przeniesionogo do wybudowane-
go w międzyczasie kościoła OO Karmelitów. Niestety, 
podczas wojen kozackich i „potopu” szwedzkiego mia-
steczko i klasztor znacznie ucierpiały. Najazdy nieprzy-
jacielskie zmusiły zakonników do wywiezienia obrazu 
do Lwowa, gdzie przez 47 lat przechowywany był w ich 
kościele, pw. św. Michała Archanioła. 

W tym czasie zniszczony drewniany kościół czekał na 
nowych dobrodziejów. Sejmik Halicki uchwalił nawet po-
datek na budowę nowej świątyni, a do funduszu budowy 
dołożył się  znacznie dzierżawca dóbr bołszowieckich 
Hondorf.  Ale to wszystko byłoby nie wystarczyło, gdyby 

nie ofiarny pułkownik Jan Gałecki, który wykonując ślu-
bowanie na polu bitwy, poczyna w 1717 roku budowę 
kościoła i klasztoru, dokończoną po jego śmierci (1726 
r.) przez  wdowę (po nim) Teresę z Karśnickich [secundo 
voto Łączyńską, współfundatorkę, wraz z mężem Jerzym 
Antonim,](...). Nie zdołałem ustalić, jaki był związek płk. 
Gałeckiego z Bołszowcem. Mógł być następcą Hondorfa 
w dzierżawie, mógł równie dobrze mieć jakąś posiadłość 
w obrębie rozległej parafii bołszowieckiej - w każdym 
bądź razie okazał wielką hojność” (za: K. Krzeczunowicz).

Duży wkład w dzieło odbudowy wniósł wspomniany 
powyżej ostatni właściciel Bołszowiec z rodu Jabłonow-
skich - książę Antoni Barnaba, który wystawił ołtarze i 
sfinansował dekoracje wnętrza wspaniałymi freskami 
(niestety, zostały zniszczone podczas pierwszej wojny 
światowej); zaciągając w tym celu pożyczkę pod zastaw 
dóbr Popławnickich. 

W Kronice klasztornej,  prowadzonej przez OO. Kar-
melitów od 1679 r. , odnotowano liczne łaski i cuda za 
wstawiennictwem Matki Bożej w obrazie bołszowiec-
kim. Po ich potwierdzeniu przed komisją kościelną, abp 
Wacław Sierakowski, uznał obraz za cudowny. Na po-
stacie Maryi i Jezusa nałożono wtedy srebrne sukienki, 
będące wotum wdzięczności za liczne uzdrowienia. 13 
sierpnia 1777 r. sufragan lwowski Kryspin Cieszkowski 
poświęcił kościoł, nadając wezwanie Zwiastowania NMP, 

Obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej
w kościele św. Katarzyny w Gdańsku
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a trzy dni później dokonał koronacji obrazu koronami 
poświęconymi przez papieża Klemensa XIII.

Sława obrazu i cuda za jego przyczyną przyciągały 
wiernych, rozsławiając piękno bołszowieckiej świątyni. 
W 1853 roku miała miejsce kradzież koron; na szczęście 
wkrótce odnaleziono je w sąsiedniej wsi i po ponow-
nym poświęceniu przez papieża Piusa IX, ks. Franciszek 
Spędakowski dokonał rekoronacji obrazu. Corocznie w 
święto MB Szkaplerznej, 16 lipca - przed cudownym ob-
razem gromadziły się rzesze wiernych, co zapiski klasz-
torne odnotowywały aż do 1939 r.

W 1914 r., podczas odwrotu wojsk austriackich, ów-
czesny przeor - za namową władz - wywiózł cudowny 
wizerunek do klasztoru w Pilznie k. Tarnowa. Kiedy w 
lipcu 1915 r. ofensywa austriacka wyparła Rosjan z Ga-
licji Wschodniej, obraz powrócił do Bołszowiec, ale gdy 
we wrześniu 1916 r. nadeszła kontrofensywa rosyjska, 
Karmelici znowu wywieźli obraz - tym razem do swego 
klasztoru we Lwowie. Kilkudniowa wielka bitwa na linii 
rzeki Narajówki, podczas której wzgórze klasztorne w 
Bołszowcach przechodziło z rąk do rąk, spowodowała 
znaczne zniszczenia, zarówno klasztoru z kościołem, jak 
i miasteczka.

Odbudowa zespołu klasztornego, rozpoczęta po woj-
nie polsko-bolszewickiej, trwała do 1930 roku. Wtedy to 
15 lipca cudowny obraz, poddany wcześniej konserwacji 
w pracowni Mieczysława Gąseckiego w Krakowie, uro-
czyście sprowadzono do Bołszowiec. Niestety, nadeszła  
II wojna światowa.

W zimie z 1943 na 1944 rok w okolicach Bołszowiec, 
jak i na całym Wołyniu, miały miejsce masowe mordy do-
konywane na ludności polskiej przez banderowców. Po-
czątkowo Polacy chronili się za murami klasztoru, póź-
niej stacjonujący w pobliżu oddział węgierskiego wojska 
zorganizował przewiezienie ich do Stanisławowa (pozo-
stały w klasztorze O. Bartłomiej Czosnek został uprowa-
dzony i przepadł bez wieści). Cudowny obraz znów ojco-
wie przenieśli do Lwowa, a w 1945 r. - do krakowskiego 
klasztoru OO. Karmelitów na Piasku.

Choć w latach 1939-45 kościół w Bołszowcach nie do-
znał większych szkód, pozostał poza wschodnią grani-
cą Polski. Po wysiedleniu ludności polskiej, zamieniono 
go na skład butelek, a potem nawozów sztucznych, co 
przesądziło o dewastacji świątyni. Zbigniew Hauser, któ-
ry w 1994 r. był w Bołszowcach, pisał: Jadąc z Rohatyna 
do Halicza dostrzegłem w odległości 3 km w lewo od 
szosy sygnaturkę bołszowieckiej świątyni, ukrytej w kę-
pie drzew na wzgórzu. Pewną nadzieję budził widoczny 
na niej krzyż. Niestety, im bliżej było do niej, tym obraz 
ruiny był bardziej wyrazisty. Fasadę byłego sanktuarium 
zdobi wypisane po ukraińsku wielkimi literami hasło: 
gospodarka kołchozowa jedyną drogą do zamożnego 
życia. Bołszowiecka świątynia przedstawia obraz totalnego 
opuszczenia. Całe wyposażenie wnętrza zniszczone, z  daw-
nego ołtarza głównego pozostało pięć par ustawionych uko-
śnie kolumn marmurowych i dwie pary pilastrów. Widać nikłe 
fragmenty pięknych niegdyś fresków (...). W pierwszej prawej 

kaplicy ocalały cztery z sześciu malowanych medalionów z wy-
obrażeniem członków rodu Jabłonkowskich. Wnętrze ściany 
[nawy] pokrywają ordynarne gryzmoły, na  zasłanej gruzem 
i  odchodami ptasimi posadzce gnije padlina. Ale  sklepienie 
jeszcze się trzyma. Gdyby więc teraz nadszedł ratunek, może 
nie byłby spóźniony... Na  zewnętrznej ścianie świątyni wisi, 
umieszczona tam przez urząd konserwatorski tablica z  na-
pisem: ochraniajetsia derżawoj (ochrona konserwatorska). 
Widziałem go już na wielu kresowych zabytkach, ale nigdzie 
bardziej, niż tu, nie wydał mi się kpiną”.

Po pierestrojce świątynia została formalnie zwróco-
na wspólnocie rzymskokatolickiej, ale  dojeżdżający tu 
czasem rohatyński proboszcz nie ma z niej żadnego po-
żytku. Na odbudowę potrzebne byłyby duże pieniądze. 
W dawnym klasztorze ulokowano stację sanitarno-epi-
demiologiczną, a w dworze Krzeczunowiczów – szpital.

Obraz MB Bołszowieckiej, przechowywany przez po-
nad dwadzieścia lat w krakowskim klasztorze na Piasku, 
został w  1966  r. przekazany do  klasztoru Karmelitów 
w Gdańsku i umieszczony w kościele św. Katarzyny (tu 
także jest obraz MB Trembowelskiej. Obecnie znajdu-
je się w kaplicy po stronie lewej, pierwszej od głównego 
wejścia; zawieszono go w ołtarzu na ozdobnej metalo-
wej konstrukcji.

Wizerunek M.  B.  Bołszowieckiej, namalowany jest 
na płótnie przyklejonym do sosnowej deski, ma wymiary 
102 x 83 cm. Przedstawia Matkę Bożą trzymajacą obu 
rękoma Syna na kolanach, pośrodku, co jest rzadkim mo-
tywem ikonograficznym. Jej twarz w półprofilu, zwróco-
na jest w lewą stronę, oczy zaś skierowane na wiernych. 
Ma szlachetne, delikatne rysy: pięknie wykrojone usta, 
prosty nos, proporcjonalne policzki i  wysokie czoło. 
Dzieciątko przedstawione en-face ma skupiony, poważ-
ny wyraz twarzy.

Tuż przed koronacją na  obraz nałożone zostały 
srebrne, miejscami złocone sukienki, z  pięknej (sztan-
cowanej) trybowanej blachy, zakrywające obie postaci, 
łącznie z włosami, które długie, złociste spływają Maryi 
na  ramiona i  plecy. Dziecię rękami i  stópkami wsparte 
jest również o blaszaną chmurkę. Wokół głowy Madon-
ny złota aureola, ozdobiona kamieniami szlachetnymi. 
Złote korony Matki Bożej i Jezusa zamknięte, obłękowe, 
zwieńczone krzyżykiem. W  tle podwieszona srebrna 
kotara ze  złoconymi brzegami, tworząca kompozycję 
ramową obrazu. Autor bołszowieckiego wizerunku nie 
jest znany (obraz przypisywany jest nieznanej pracowni 
krakowskiej).

W 1977 r. ordynariusz gdański ks.bp Lech Kaczmarek 
przewodniczył uroczystościom dwusetnej rocznicy koro-
nacji obrazu. Powiedział wtedy: Podobno w Gdańsku wi-
zerunek ten odbiera nieco mniejszą cześć niż na Kresach, nie 
jest bowiem znany tutejszej ludności, ale przed obliczem Boł-
szowieckiej Pani spotkać można ludzi gorąco się modlących. 
Niektórzy z nich, to dawni Jej czciciele, którzy przyjeżdżają 
z najdalszych zakątków Polski, by oddać cześć i pokłon swojej 
Matce” (W. Niżyński).

Aleksandra Janas
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Powyżej napisałem słowa jednej z  moich ulubio-
nych kolęd. Tak jak wtedy pośród pasterzy, tak i  dzi-
siaj głos nam mówi, że Bóg nam się narodził. Nie jest 
to co prawda głos Anioła z nieba, ale mówi o tym Ko-
ściół, mówią dekoracje świąteczne, kolędy i świąteczne 
piosenki w  radiu, czy świąteczne programy telewizyj-
ne. Powinno nas to nakłonić do wyjścia w drogę – tak 
jak wyszli pasterze –  aby spotkać nowonarodzonego 
Pana Jezusa. A znajdziemy go na pewno w kościołach 
– we Mszy Świętej, w symbolicznym żłóbku, ale także 
wtedy gdy pojedziemy np. odwiedzić kogoś z rodziny, 
żeby razem spędzić czas. Dlatego na  te święta życzę 
Wam pięknego przeżywania Mszy Bożonarodzenio-
wych, radosnych i  pełnych miłości spotkań w  gronie 
rodziny i znajomych, głośnego śpiewania kolęd, smacz-
nych potraw na stole. Pamiętajcie, że święta to przede 
wszystkim urodziny Pana Jezusa – może warto mu dać 
jakiś prezent? Myślę, że dobrze wiecie, z czego by się 
Pan Jezus naprawdę ucieszył.

Pozdrawiam Was i życzę Błogosławionych Świąt!!!
o. Adam

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. 

Czym prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana”

Drogie Dzieci!
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Św. Gerard antiocheński
Jeszcze jeden wizerunek, który 

sprawia niemało kłopotu w  rozpo-
znaniu świętego na nim wyobrażone-
go – mimo podpisu – przedstawiać 
ma św. Gerarda, patriarchę Antiochii, 
męczennika. Próżno go szukać w naj-
bardziej autorytatywnych spisach 

świętych chrześcijaństwa, a  źródła 
karmelitańskie mówiące o  nim nie 
są zbyt godne zaufania… W dodat-
ku, niektóre pisma karmelitańskie 
mylą Gerarda z Antiochii z Gerardem 
Węgierskim arcybiskupem z Csanad, 
który zresztą też ma swoją podobi-
znę w naszych stallach.

Wizerunek
Widzimy zakonnika w  białym 

płaszczu karmelitańskim, z  kaptu-
rem nasuniętym na  tył głowy z  wi-
doczną tonsurą lub… łysiną. Sprawia 
wrażenie niezbyt wysokiego. Twarz 
mężczyzny w średnim wieku o  spo-
kojnych, a  może nawet pogodnych 
rysach, przykuwa uwagę wzrokiem 
wpatrzonym w widza. Na  jego pier-
si zawieszony jest paliusz ze złotymi 
krzyżami, oznaka godności arcybi-
skupa metropolity. O jego prawe ra-
mię oparty jest krzyż patriarchalny. 
W  swych szczupłych rękach trzyma 
atrybuty, które najpewniej mówić 
mają o  najbardziej podstawowych 
faktach jego życia: w  prawej –  za-
mkniętą księgę, czyli być może uczo-
ność, a w lewej – gałąź palmową, naj-
pewniej symbol męczeńskiej śmierci. 
Jeden ciekawy szczegół, nieobecny 
na innych wizerunkach w bydgoskich 
stallach wyróżnia tę postać: przy 
mankiecie rękawa lewej ręki widać 
trzy nieduże frędzle. Obraz jest pod-
pisany: S.  GERARDUS PATRIARCHA 
ANTIOCH: MART: – święty Gerard pa-
triarcha Antiocheński, męczennik.

Żywot
Najważniejsze i najbardziej auto-

rytatywne pisma hagiograficznej tra-
dycji karmelitańskiej nie wspominają 
o tym Gerardzie, podczas gdy szeroko 
opisują Gerarda „Węgierskiego”. Kil-
ku autorów właśnie tego ostatniego 
obdarza błędnie tytułem patriarchy 
czy też arcybiskupa antiocheńskie-
go. Są jednak i  tacy autorzy, którzy 
rozróżniają te dwie postaci i próbują 
wykazać ich odmienność. To właśnie 
oni – niestety niezbyt godni zaufania 
z wielu różnych powodów – dostar-
czają nam kilka szczegółów informa-
cji o naszym świętym.

Gerard miał pochodzić ze znacz-
nej rodziny, być może szlacheckiej 
czy wręcz arystokratycznej. Znie-
chęcony próżnością świata wstąpił 
do  zakonu karmelitańskiego i  za-
mieszkał wśród pustelników Góry 
Karmel. Hagiografowie umiejscawia-
ją jego życie na  okres pierwszych 
wypraw krzyżowych, z czasów pod-
boju Ziemi Świętej przez Gotfryda 
z Bouillon.

Święci 
bydgoskich stall 

Cz. XIX
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Początkowo wraz z  innymi ere-
mitami obrządku łacińskiego żył 
w pustelni przy górze zwanej Czarną 
(Mons Niger). Stamtąd został wezwa-
ny na stolicę biskupią antiocheńską. 
Swoim autorytetem prowadził 14 
metropolie przynależące do patriar-
chatu i ich 153 sufraganie.

Ciągłe zmagania wojenne z Sara-
cenami, którzy próbowali odzyskać 
utracone tereny, sprawiły że Gerard 
musiał zaangażować  się w  organi-
zacje kolejnych krucjat z  Europy 
do Ziemi Świętej. W tym celu podró-
żował do  papieża i  cesarza. Ponie-
waż jednak hagiograf nie jest zbyt 
dobrze zorientowany w chronologii 
poszczególnych władców, ostatecz-
nie okazuje się, że Gerard odwiedza 
najważniejszych monarchów Europy 
XI i XII wieku: Henryka II Świętego, 
św. Stefana, króla Węgier i  innych, 
którzy jednak zmarli na długo przed 
epoka krucjat.

Hagiografowie wspominają tu 
także o epizodzie pojawiającym się 
również w żywotach karmelitańskich 
Gerarda węgierskiego, a mianowicie 
podczas podróży po Europie, Gerard 
antiocheński miał spotkać Gwidona 
z  Malefaidy, którego synowie mieli 
trwale związać  się z  zakonem kar-
melitańskim – jeden z nich, Bertold, 
został nawet generałem zakonu.

Po powrocie z tej „legacji” – po-
selstwa – do Europy, Gerard wrócić 
miał do  swojej diecezji, gdzie z  in-
nymi cierpiąc niedostatek z  powo-
du wojny, w  końcu miał ponieść 
śmierć z rąk Saracenów. Paradoksal-
nie jednak sam hagiograf stwierdza, 
że o  jego śmierci nic nie wiadomo. 
Tytuł męczennika został mu więc 
być może przypisany niekoniecznie 
z  powodu przelania krwi, ile z  po-
wodu zniesionych cierpień dla wier-
ności w posłudze pasterskiej i w ży-
ciu zakonnym.

Intencja hagiograficznej  
tradycji

Prawdopodobnie należałoby 
przeprowadzić pogłębione studia 
historyczno-kulturowe względem 
wpływu różnych historycznych ele-
mentów, które wplotły  się w histo-
rię domniemanego Gerarda z Antio-

chii. Wiele z  nich pozwala myśleć 
o  jak najbardziej historycznym Ge-
rardzie z Nazaretu, którego szesna-
stowieczny karmelita angielski John 
Bale uważa za karmelitę. Z całą pew-
nością ten mnich eremita z Czarnej 
Góry (Mons Niger) miał duży wpływ 
na  historie kolejnych patriarchów 
Antiochii. Warto przy tym pamiętać, 
że  jurysdykcja łacińskiego patriar-
chy Antiochii obejmowała również 
Górę Karmel. Gerard z  Nazaretu, 
wpływowy i  uczony pisarz, z  racji 
swego autorytetu był często wzy-
wany do  rozwiązywania trudnych 
spraw kościelnych swych czasów 
w Ziemi Świętej. Jego stolica bisku-
pia – Laodycea (dziś Latakia) – bez-
pośrednio sąsiadowała z  Antiochią 
i  przynależała administracyjnie 
do patriarchatu.

W tym pomieszaniu wątków, wy-
darzeń i osób, przebija jedna cieka-
wa dla nas rzeczywistość zbiorowej 
pamięci średniowiecznych karmeli-
tów: ich związanie z historią krucjat 
do  Ziemi Świętej, stopniowe prze-
chodzenie pustelników z  Góry Kar-
mel do obrządku łacińskiego w Ko-
ściele, a  także świadomość ideału 
pustelniczego w  powiązaniu z  cha-
ryzmatem prorockim – rozumianym 
jako zaangażowanie w  wydarzenia 
o  charakterze politycznym i  woj-
skowym –  na wzór samego Eliasza. 
W centrum byłaby chyba jednak chęć 
wskazania historyczności trwania 
karmelitów w  dobie obrony zasad-
ności ich istnienia, którą zmuszeni 
byli podjąć w wiekach XIII i XIV.

Jeśli tego typu wyjaśnienia byłyby 
w  jakiejś mierze istotne, wówczas 
cały żywot św. Gerarda antiocheń-
skiego, choć nie mający nic wspól-
nego z  realną historią i  konkretną 
postacią, ma jednak swoją wartość 
przesłania duchowego i moralnego. 
Taki rodzaj postrzegania rzeczywi-
stości nie jest sam w  sobie daleki 
od  mentalności, czy może raczej 
„wyobraźni” albo postrzegania pro-
cesów historyczno-zbawczych, wła-
ściwych dla  średniowiecza. W  tym 
sensie należałoby może mówić nie 
tyle o  żywocie czy hagiografii, ile 
o  „literaturze budującej”, gdzie ak-
cent padałby na  słowo „literatura” 

z  jego wymiarem fantazji, wymysłu, 
ale oddającym atmosferę ducha cza-
sów i  spraw. W  takim razie jednak 
należy zapytać wprost: co autor albo 
autorzy historii św. Gerarda antio-
cheńskiego w  sferze duchowo-reli-
gijnej chcieli zakomunikować?

Przesłanie duchowe
Nie ma w  księgach liturgicz-

nych tekstów własnych św. Gerar-
da antiocheńskiego. Zresztą jedyne 
wspomnienia Gerarda jakie pojawia-
ją  się w  księgach liturgicznych śre-
dniowiecznych karmelitów dotyczą 
dwóch innych Gerardów: męczennika 
węgierskiego, czyli biskupa Csanad, 
oraz przejętego z  liturgii galijskiej 
(„francuskiej”) św. Gerarda założycie-
la benedyktyńskiego klasztoru w Au-
rillac, który żył w IX/X wieku.

Refleksje i  komentarze hagio-
grafów Gerarda antiocheńskiego 
podkreślają związek kontemplacji 
z  zaangażowaniem w  polityczno-
-społeczny bieg historii. Tylko rady-
kalni kontemplatycy, zdolni pogar-
dzić światem aż do jego odrzucenia 
przez podjęcie życia pustelniczego, 
by  odnaleźć w  dyscyplinie eremic-
kiej dostęp do  tajemnic Boga, są 
w stanie poznać Boską prawdę i Jego 
zbawczą wolę prowadzenia historii 
świata. Karmelita jest „uczonym”, bo 
zna głębię Prawdy, która rządzi świa-
tem. Sam czerpie Ducha, który jest 
duchem prorockim –  pojmowanym 
nie tylko jako głoszenie, ale  także 
jako zaangażowanie osobiste w  hi-
storię. Odważny i pokorny, karmelita 
swym posłuszeństwem wypełnienia 
to, co Bóg sam czyni w historii świa-
ta. prowadzi go to  do  świadectwa 
radykalnej przynależności do  Boga 
w  męczeństwie. Jak Gerard nie 
uciekł do bezpiecznej Europy przed 
Saracenami, lecz powrócił do  swe-
go ludu, tak chrześcijanin nie szuka 
bezpieczeństwa osobistego, ale bez-
pieczeństwa swego ducha, które pły-
nie z zażyłości z Bogiem niezależnie 
od  okoliczności życia, które akurat 
przeżywa. Dla wygodnego chrześci-
jaństwa „kanapy” – jak powiada pa-
pież Franciszek –  jest to  lekcja nie 
do przecenienia.

Ks. Marcin Puziak
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Z życia parafii i klasztoru

2.12.2019

W  poniedziałek na  rozpoczęcie adwentu dzieciom 
ze szkoły im. Piotra Michałowskiego zostały uroczyście 
poświęcone wieńce adwentowe.

3.12.2019

We wtorek podczas Mszy św. roratniej dla dzieci zostały 
poświęcone i  nałożone medaliki szkaplerzne dzieciom 
przygotowującym  się do  I Komunii świętej ze  Szkoły 
Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej Academos.

8.12.2019

W  niedzielę 8  grudnia do  naszej Bazyliki zawitał nie-
zwykły gość, sam święty Mikołaj, który podczas swojej 
podróży przez świat nie omieszkał również spotkać się 
z dziećmi i nie tylko.

12.12.2019

We  czwartek w  Bazylice miało miejsce spotkanie arty-
styczno – hagiograficzne z cyklu „Piękno godności oso-
by ludzkiej” przygotowane przez Teatr Hagiograf im. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus z okazji rozpoczynającego się 
roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 
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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

KALENDARIUM
1 stycznia

•  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy 
Rok.

2 – 13 stycznia
•  Wizyty duszpasterskie

3 stycznia
•  Pierwszy piątek miesiąca.

4 stycznia
•  Pierwsza sobota miesiąca.
•  Nabożeństwo wynagradzające o godz. 1600.
•  Koncert kolędowy chóru Filharmonii Krakowskiej o 

godz. 1700

6 stycznia
•  Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

8 stycznia
•  Spotkanie opłatkowe Grupy modlitewnej „Betania”.
•  Wieczór Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą o 

godz. 1900.

9 stycznia 
•  Spotkanie artystyczno – hagiograficzne „Oblicza 

Imion”

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

dzenia Pańskiego. 

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

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630.

25 stycznia
•  Opłatkowe Spotkanie Rodziny Szkaplerznej i wszyst-

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

26 stycznia
•  Koncert kolędowy chóru „Harfa”

31 stycznia
•  Koncert chóru Filharmonii Krakowskiej o godz. 2000

Ilustracja na okładce: Boże Narodzenie – antyfonarz karmelitański z 1397 r.

Spotkania grup przygotowujących się do sakramentu bierzmowania:
Rok I 

Grupa 1: 12 i 20 stycznia; 
Grupa 2: 12 i 21 stycznia; 
Grupa 3: 12 i 21 stycznia.

Rok II
Grupa 1: 13 i 20 stycznia; 
Grupa 2: 14 i 21 stycznia; 
Grupa 3: 15 i 22 stycznia.

WIZYTY DUSZPASTERSKIE
Data Dzień Ulica
02.01 Czwartek Batorego, Dunajewskiego, Basztowa 
03.01 Piątek Łobzowska, Mickiewicza, Krupnicza 
04.01 Sobota Sobieskiego, Feldmana, Spasowskiego 
07.01 Wtorek Krowoderska, Czysta, Grabowskiego 
08.01 Środa Kochanowskiego, Kremerowska 
09.01 Czwartek Michałowskiego, Pawlikowskiego, Sereno-Fenna 
10.01 Piątek Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka, Rajska, Biskupia
11.01 Sobota Karmelicka, Szujskiego 
13.01 Poniedziałek Siemiradzkiego, Garbarska 
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