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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 13, 14. 43-52 
W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli 
do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i 
usiedli.
A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i 
Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwa-
nia w łasce Boga.
W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać 
słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i 
bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić 
słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami 
uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do po-
gan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością 
dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszy-
scy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie 
rozszerzało się po całym kraju.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniej-
szych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wy-
rzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, 
przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

DRUGIE CZYTANIE   Ap 7, 9. 14b-17
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z 
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 
przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy.
I rzekł do mnie jeden ze starców: «To ci, którzy przychodzą z wiel-
kiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają 
we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi na-
miot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi 
ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest w 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę 
otrze Bóg z ich oczu».

EWANGELIA   J 10, 27-30 
Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich 
z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszyst-
kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy».
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Andrzej Staro-
wieyski, syn Błogosła-
wionego Stanisława 
S t a r o w i e y s k i e g o , 
patrona Akcji Kato-
lickiej w Polsce, zmarł 
nagle w Krakowie, 15 
kwietnia w godzinach 
rannych. 

Msza św. pogrze-
bowa odbędzie się w 
piątek, 19 kwietnia w 
Kościele św. Anny o 
godz. 1300. Odprowa-
dzenie Zmarłego do 
grobu odbędzie się na 
Cmentarzu Rakowic-
kim tego samego dnia 
o godzinie 1430.

Pan Andrzej Sta-
rowieyski przemawia 
po wręczeniu hono-
rowego  Członkostwa 
Akcji Katolickiej Ar-
chidiecezji Krakow-
skiej | fot. obok ---> 

Niespod ziewa na 
śmierć zaskoczyła nas 
wszystkich. Tak nie-
dawno z dumą i rado-
ścią brał udział z naj-
bliższymi w uroczysto-
ści wprowadzenia relikwii polskich męczenników do 
kościoła św. Bartłomieja na wyspie Tiberina w Rzy-
mie. Było to 20 października 2012 roku, kiedy to w 
ustanowionym przez bł. Jana Pawła II Sanktuarium 
Męczenników XX i XXI wieku,  złożono relikwie 
bł. Karoliny Kózkówny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 
bł. Stanisława Marii Starowieyskiego. W uroczystej 
procesji, relikwie swego Ojca niósł Pan Andrzej Sta-
rowieyski. W uroczystość Chrystusa Króla, Andrzej 
Starowieyski wraz z żoną Marią, zostali uroczyście 
przyjęci na honorowych członków Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Krakowskiej. Uczestniczył, najczęściej 
z żoną, we wszystkich ważniejszych spotkaniach 

Odszedł do Pana 
Andrzej Starowieyski

Akcji Katolickiej w Krakowie 
i w różnych miejscach Polski. 
W ten sposób wiązał się z Ak-
cją Katolicką – organizacją, 
której Błogosławiony Ojciec 
był przedwojennym działa-
czem i wieloletnim prezesem 
diecezjalnym. Jego obecność na 
licznych naszych spotkaniach 
powodowała, że czuliśmy się 
blisko naszego Patrona Mę-
czennika z Dachau. Liczyliśmy 
na to, że syn uprosi bł. Ojca o 
wstawiennictwo za nami…

Jak wspomina prezes Ak-
cji Katolickiej w Polsce, pani 
Halina Szydełko: „Dzięki śp. 
Panu Andrzejowi czerpaliśmy 
informacje z pierwszej ręki o 
naszym Błogosławionym Pa-
tronie.” Przytoczę też bardzo 
charakterystyczne wspomnie-
nie Pani Prezes z rekolekcji w 
Łabuniach, które przed II wojną 
należały do rodziny małżonki 
bł. Stanisława, Marii Szeptyc-
kiej: „Pan Andrzej wygłosił 
wtedy obszerne wspomnienie 
o swoim Ojcu, Matce, o rodzi-
nie. Swój wykład zakończył 
następującą refl eksją. Kiedyś 
jego siostra, gdy ją odwiedził w 
Australii, pokazała mu kartecz-
kę z taką oto notatką: „Święci 

to są zwykli ludzie, którzy żyją nie tak 
jak zwykli ludzie i którzy robią dobro 
lepiej, niż dobrzy ludzie”.  Tak można 
podsumować moją opowieść o  naszym 
ojcu – powiedział wówczas pan Andrzej 
Starowieyski.”

Ufamy, że w chwili śmierci, wyszedł 
na spotkanie z najmłodszym synem Bło-
gosławiony Ojciec i umiłowana Matka, 
aby zaprowadzić go przed oblicze Miło-
siernego Ojca Niebieskiego. Niech żyje w 
pokoju i radości nieprzemijającej.

 Jan Wilk
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Pan Jezus powiedział o Sobie: „Ja jestem dobrym Pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. Mówił, że zna owce 
swoje, a one Go znają. A święty Piotr w swoim Liście zachęca 
pierwszych biskupów: „Paście stado Boże, które jest przy was” i 
podkreśla, żeby ich oddanie owcom – czyli wiernym – wypływa-
ło zarówno z miłości do Chrystusa, jak i z miłości do wierzących. 
Zaznacza w ten sposób konieczność ofi arnego oddania. 

Niedziela Dobrego Pasterza skłania nas do modlitwy za 
wszystkich powołanych do służby Bożej – biskupów, księży, a 
także tych, którzy w seminariach i nowicjatach zakonnych przy-
gotowują się do kapłaństwa. 

Niedziela Dobrego Pasterza przypomina nam słowa Pana 
Jezusa: „Żniwo dusz jest wielkie, ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na Swoje żniwo”. Trzeba, 
żeby w parafi ach, w rodzinach modlono się wciąż, a szczególnie 
w tym tygodniu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także 
misyjne. Potrzebne jest tworzenie atmosfery życzliwej dla kapła-
nów i osób zakonnych. 

Bp Jan Szkodoń

Niedziela 
Dobrego Pasterza 

Wiemy, że współczesny świat systematycznie osłabia (co jest 
niebezpieczne szczególnie dla młodzieży), ludzką życzliwość 
dla kapłaństwa i zakonu. Należy w kapłanach przede wszystkim 
widzieć ludzi, którzy odpowiedzieli na łaskę powołania, na we-
zwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. Natomiast wszystko, co jest 
słabością czy nawet grzechem, niech będzie przezwyciężane przez 
modlitwę, pokutę w intencji Kościoła, a szczególnie w intencji 
tych, którzy pełnią służbę Bożą w Kościele.

Pamiętajmy zawsze o tym, by modlić się za kapłanów, z któ-
rych posługi korzystamy. Kiedy na przykład idziemy na Mszę 
świętą, pomódlmy się za księdza, który odprawia tę Eucharystię. 
Kiedy idziemy do spowiedzi, zawsze się pomódlmy za kapłana, 
który będzie nas spowiadał. Pamiętajmy, żeby się modlić również 
za kapłanów zmarłych, z których posługi kiedykolwiek korzy-
staliśmy. Trwajmy w wielkiej i gorliwej modlitwie, aby nigdy nie 
brakło głosicieli Słowa Bożego i szafarzy świętych sakramentów. 
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Wieczorem 9 kwietnia 2013 r. w szpitalu w Krakowie w wie-
ku 79 lat odszedł do Pana śp. o. Benignus Józef Wanat OCD, 
karmelita bosy z klasztoru Kraków - Prądnik Biały, długoletni 
prowincjał polskiej prowincji i pierwszy prowincjał krakow-
skiej prowincji karmelitów bosych, prof. dr hab., emerytowany 
pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie, historyk sztuki, ceniony i lubiany przez kapłanów, współ-
braci zakonnych, jak i świeckich.

Józef Wanat, późniejszy o. Benignus w zakonie karmelitań-
skim, pochodził z Frydrychowic. Urodził się 17 marca 1934 r. Był 
synem bogobojnych rodziców Franciszka i Marii z Wądrzyków, 
miał jedną siostrę – Zofię i siedmiu braci: Władysława, Jana, 
Kazimierza, Stanisława (zm. 2011), Mieczysława (zmarłego w 
dzieciństwie), Franciszka (zm. 2011) i Edwarda, kapłana w zgro-
madzeniu salwatorianów, byłego duszpasterza w Stanach Zjedno-
czonych, potem superiora generalatu w Rzymie, wiceprowincjała 
w Krakowie i dziś duszpasterza w Szkocji.

Dwoje z rodzeństwa matki o. Beni-
gnusa poszło za powołaniem do służby 
Bożej: śp. o. Leon Wądrzyk, karmelita 
bosy i śp. siostra Patrycja, albertynka. 
Spokrewnieni z o. Benignusem są nad-
to: ks. Mirosław Wądrzyk z diecezji 
bielsko-żywieckiej i s. Maria Teresa 
Wądrzyk z klasztoru karmelitanek 
bosych na Wesołej w Krakowie.

Studia licealne Józef Wanat odbył 
w niższym seminarium karmelitów 
bosych w Wadowicach, po czym wstą-
pił do nowicjatu zakonnego w Czernej. 
Profesję zakonną w złożył w 1952 r., i 
po studiach filozoficzno-teologicznych 
odbytych w Poznaniu i w Krakowie, w 
1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
Niestrudzony w swoim zaangażowa-
niu, współpracując zawsze ochoczo 
z łaską Bożą podejmował ustawicz-
nie zawsze owocną i wszechstronną 
działalność. Najpierw była ona pracą 

Zmarł 
o. prof. Benignus Józef Wanat 

z Frydrychowic
duszpasterską katechizacji dzieci i młodzieży szkół średnich 
przez 6 lat w Czernej, a także przejawiała się w dziewięcioletnim 
kierowaniu Bractwem Dzieciątka Jezus i w długoletniej posłudze 
spowiednika wielu zgromadzeń zakonnych.

Dał się następnie poznać jako wychowawca i zakonnik zaan-
gażowany w formacyjne dzieło młodszych współbraci w powoła-
niu, będąc przez 12 lat magistrem, tj. wychowawcą w wyższym se-
minarium karmelitów bosych w Krakowie. Wraz z pracą wycho-
wawczą szła w jego życiu w parze praca naukowo-dydaktyczna, tj. 
studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej – dziś 
Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a następnie 
wykłady języka łacińskiego, historii Kościoła i historii sztuki ko-
ścielnej w seminarium zakonnym i na wspomnianej Papieskiej 
Akademii Teologicznej – Uniwersytecie Papieskim, gdzie przez 
długie lata był kierownikiem katedry sztuki kościelnej.

Obdarzony tytułami naukowymi doktora, następnie doktora 
habilitowanego, po czym docenta i profesora belwederskiego, o. 
Benignus podejmował ambitne poszukiwania naukowe, publiku-
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jąc rokrocznie coraz to nowsze owoce swych kwerend. Zorganizo-
wał przede wszystkim Archiwum Prowincjalne w Czernej i przez 
52 lata był jego kierownikiem. Zgromadził tam i scentralizował 
rozproszone akta oraz wydał Katalog tegoż Archiwum. Jest auto-
rem monumentalnego, liczącego prawie tysiąc stronic dzieła pt. 
Zakon Karmelitów Bosych w Polsce w latach 1605-1975 (Kraków 
1979), a także licznych monograficznych opracowań dotyczących 
dziejów Zakonu i karmelitańskich sanktuariów w Berdyczowie, 
Czernej, Krakowie, Piotrkowicach, Wilnie, Gudogaju, Poznaniu 
i Lwowie-Kaliszu. Przygotował nadto dokumentację historyczną 
dla Stolicy Apostolskiej, niezbędną do koronacji obrazów Matki 
Bożej Szkaplerznej w Czernej, Berdyczowie i Gudogaju. W latach 
1975-1983, ojciec Benignus jako radny prowincjalny kierował 
pracami budowy i wyposażenia kaplicy – sanktuarium św. Ra-
fała Kalinowskiego w Czernej. W dzieje klasztorów w Lublinie, 
w Czernej i w Krakowie-Prądniku Białym wpisał się jako ich 
przeor, a nadto przez trzy kadencje pełnił urząd prowincjała, tj. 
najwyższego przełożonego Zakonu w Polsce, najpierw Prowincji 
Ogólnopolskiej, a następnie Prowincji Krakowskiej, której przez 
jedną kadencję był także wikariuszem prowincjalnym. Promował 
jako najwyższy przełożony życie karmelitańskie i włączenie się 
Zakonu w dzieło nowej ewangelizacji wśród naszych pobratym-
ców na Białorusi, na Ukrainie, w Czechach i na Słowacji oraz 
pozostawał otwarty na wspomaganie klasztorów karmelitańskich 
na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, posyłając tam do pracy 

młodych i chętnych współbraci.
Zawsze czynnie uczestniczył w życiu Kościoła 

i Zakonu, będąc także promotorem i recenzentem 
licznych prac naukowych i autorem poczytnych 
artykułów i studiów monograficznych, przede 
wszystkim z zakresu ikonografii, ikonologii i 
teologii maryjnej i mariologii, jako piewca chwały 
Tej, która w Chrystusie zesłała nam obfity deszcz 
łaski, i jako nieprzeciętny syn Karmelu – Zakonu, 
który totus marianus est (cały jest maryjny)! 

Od minionej jesieni podupadł na zdrowiu i 
trzykrotnie przebywał w szpitalu uniwersyteckim 
przy ul. Śniadeckich w Krakowie. Tam też, umoc-
niony sakramentem chorych, zakończył swoje 
życie doczesne. Na dwa dni przed śmiercią wrę-
czono mu prosto z drukarni ostatnią jego książkę 
pt. Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w 

Czernej (Kraków 2013).
Wzorując się na św. Pawle, wytężając siły, zawsze o. Benignus 

zawsze pędził ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywał go Chrystusie Jezusie (Flp 3, 4b-14), aż do dnia, w którym 
wolno mu było powiedzieć: „w dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sprawiedli-
wy Sędzia w onym dniu” (2 Tm 4,6).

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Benignusa odbyły się w sobo-
tę 13 kwietnia 2013 r. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Krakowie-Prądniku Białym. Żałobnej jutrzni 
o godz. 11.00 przewodniczył o. Grzegorz Firszt, wikariusz pro-
wincjalny, po czym głównym celebransem żałobnej Eucharystii, 
sprawowanej przez licznych kapłanów, był ks. bp Kazimierz Gór-
ny, ordynariusz rzeszowski. Nazwał on zmarłego mężem wielkiej 
wiary, modlitwy i kultury, prawdziwym patriotą i człowiekiem 
nadzwyczajnej szlachetności. Wśród koncelebransów znaleźli się 
m.in.: ks. infułat Jakub Gil z Wadowic, ks. kan. Stanisław Jaśko-
wiec – dziekan dekanatu Wadowice Północ, ks. kan. Józef Gwiaz-
doń – proboszcz frydrychowicki, ks. kan. Józef Piwowarski ze 
Spytkowic, kapłani rodacy frydrychowiccy. Homilię wygłosił o. 
Andrzej Ruszała, przełożony prowincjalny karmelitów bosych z 
Krakowa. Na zakończenie celebry odczytano listy kondolencyjne 
generała karmelitów bosych z Rzymu i rektora Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II. W imieniu rodziny Zmarłego zabrał głos 

jego rodzony brat, wspomniany już ks. Edward Wanat, 
salwatorianin, były wiceprowincjał, a obecnie duszpasterz 
w Szkocji. Dał on szczególne świadectwo świątobliwego 
życia swego starszego brata i podziękował uczestnikom 
pogrzebu: krewnym, współbraciom zakonnym, jakże 
licznym kapłanom i siostrom zakonnym: Karmelitan-
kom Dzieciątka Jezus, Siostrom Najśw. Duszy Chrystusa 
Pana, terezjankom, albertynkom i sercankom. Wyraził też 
wdzięczność służbie zdrowia i tym osobom, które z wielką 
troską opiekowały się o. Benignusem przed śmiercią, tj. 
s. Agacie i s. Agnieszce ze Zgromadzenia Najśw. Duszy 
Chrystusa i o. Wiesławowi Kiwiorowi OCD.

Ojca Benignusa pochowano w grobowcu karmelitań-
skim na cmentarzu białoprądnickim przy ul. Piaszczystej, 
gdzie kondukt od bramy cmentarza do grobu poprowadził 
i modłom nad trumną przewodniczył ks. kard. Franciszek 
Macharski.

Niech odpoczywa w pokoju!
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
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Niewątpliwie na 
lotniskach można 
spotkać osoby 
wszelkich naro-

dowości, religii, kultur, w różnym 
wieku i o różnym statusie społecz-
nym. Dlatego zadaniem kapelanów 
jest – zdaniem papieża Ratzingera 
– realizowanie w portach lotni-
czych misji Kościoła, „którą jest 
niesienie człowiekowi Boga i pro-
wadzenie człowieka na spotkanie 
z Bogiem” z wykorzystaniem 
wszelkich nowych technologii ko-
munikacyjnych, gdyż pragnienie 
komunikacji i przyjaźni między 
ludźmi jest głęboko zakorzenione 
w ludzkiej naturze. Komunikowa-
nie to „powinno być odczytywane 
jako odzwierciedlenie naszego 
udziału w komunikatywnej i jednoczącej miłości Boga, który 
pragnie zgromadzić całą ludzkość w jednej rodzinie”. 

Doskonale ujął to kardynał Foley stwierdzając, że komunika-
cja nie oznaczy tylko korzystania z mediów. Nade wszytko jest 
to bycie osiągalnym dla innych jako osoba. Komunikowanie to 
życzliwe spojrzenie na odbiorcę. Zawsze musi przyjmować postać 
osobistej relacji. Dlatego komunikacja jest potężną i skuteczną 
drogą, aby budować komunię w Kościele, to jest postawa by po-
dejmować konkretne decyzje, by ją wspierać i promować sercem. 
W tym kontekście – jak zauważył Benedykt XVI – „pragnienie 
łączności i instynkt komunikowania się tak oczywiste we współ-
czesnej kulturze, w rzeczywistości nie są niczym innym jak no-
woczesnym wyrazem podstawowej i stałej skłonności człowieka 
do przekraczania samego siebie, by nawiązywać relacje z innymi 
ludźmi”. Dla właściwego nawiązywania międzyludzkich relacji 
konieczne są: dialog, informacja i nadzieja. 

Dialog 
Benedykt XVI przemawiając w Birmingham powiedział, 

że istnieje nagląca konieczność szczerego dialogu i potrzeba 
„poszanowania zasady wzajemności, aby ów dialog był w pełni 
owocny”. Odpowiedzialność za dobro wspólne jest zawsze od-
powiedzialnością określonego dialogu. Dialog rozumiany jako 
środek w poszukiwaniu prawdy to nie tylko sposób zachowania 
się ludzi, ale to nade wszystko możliwość eliminacji wszelkich 
nieporozumień i zaburzeń. Aby tak się działo z wiary religijnej 
należy czerpać – według papieża Benedykta XVI – cenne „wska-

zania i inspirację do prowadzenia 
racjonalnego, odpowiedzialnego 
i pełnego poszanowania dialogu, 
który przyczyni się do zbudowania 
społeczeństwa bardziej ludzkiego 
i wolnego”. Dodatkowo troska o 
wymiar religijny – w przypadku 
wiernych chrześcijan – obejmuje 
dialog ekumeniczny i ekumenicz-
ne kaplice, a w odniesieniu do 
wiernych katolików wyraża się w 
tworzeniu struktur duszpaster-
skich i modlitewnych. Dlatego 
„tak istotne – jak podkreślił Bene-
dykt XVI – jest znaczenie kaplic w 
portach lotniczych, jako miejsc ci-
szy i pokrzepienia duchowego”. W 
tej perspektywie dialog przybiera 
formę komunikacji interperso-
nalnej, która oznacza wymianę i 

rozmowę. Dlatego ten właśnie dialog – jak stwierdza ks. Tischner 
–„oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, roz-
poczęli wymianę zdań. Trzeba znaleźć miejsce do rozmowy”. 

Rzeczowy język 
Język rzetelnego dialogu jest językiem rzeczowym, a język 

taki przystaje do rzeczy, jest skonkretyzowany i wnoszący świa-
tło. W tym kontekście dialog rzetelny rozumiany jest jako środek 
prowadzący do osiągnięcia prawdy społecznej. Oznacza to ko-
nieczność wczucia się w punkt widzenia drugiej strony. Chodzi 
o uznanie, że druga strona ma trochę racji. Inaczej mówiąc, 
istnieje zasadnicza różnica między wspólnym poszukiwaniem 
prawdy społecznej, a posiadaniem racji. Podejmowanie dialogu 
w sposób odpowiedzialny to gotowość uczynienia racji bliźniego 
częścią mojego spojrzenia na świat, a swoją rację uczynić częścią 
jego wizji rzeczywistości. W tej perspektywie papież Ratzinger 
zwracając się do kapelanów lotnisk zauważył, że „w portach lotni-
czych macie ponadto możliwość codziennego kontaktu z wieloma 
osobami, mężczyznami i kobietami, pracującymi w środowisku, 
w którym zarówno nieustanna mobilność, jak i stale rozwijająca 
się technologia grożą osłabieniem świadomości, że osoba ludzka 
musi być na centralnym miejscu”. Z tej racji dialog jest budowa-
niem wzajemności. Oznacza to, że „w dialogu – jak zauważył Jan 
Paweł II – który zanim stanie się rozmową, musi najprzód być 
skierowaniem własnej uwagi w stronę drugiego, tego właśnie, z 
kim mamy rozmawiać”. W przeciwnym razie może pojawić się 
cynizm i społeczna znieczulica, które przeczyłyby wielkości czło-

 EWANGELIZACJA 
W PORTACH LOTNICZYCH 

Ks. Robert Nęcek 
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wieka w poszukiwaniu prawdy i miłości. 
Obok komunikacji medialnej ważną kwestią – jak już wspo-

mniano – staje się empatia. Definiuje się ją jako zdolność do 
odczuwania emocji i uczuć innych ludzi. Jest to zdolność od-
najdywania się w sytuacji rozmówcy i identyfikacji z jego bólem 
lub radością. Ryszard Kapuściński wprost stwierdzał, że istnieją 
osoby zupełnie niezdolne do empatii i budowania więzi z ludźmi. 
Tymczasem empatia to zdolność do dzielenia strachu z cierpią-
cym, odczuwanie jego problemów w taki sposób, jakby były 
własnymi problemami. Zrozumiałą jest obawa niepewności, że 
„pierwszy kontakt z Innym zaczyna się od momentu niepewno-
ści. Kto będzie, ten Inny? Poznanie i zbliżenie wymaga czasu. To 
jest proces, który wymaga też dobrej woli. Jeżeli zaczniemy zna-
jomość, bazując na stereotypie, nigdy nie zbliżymy się do drugiej 
osoby. Stereotypowe myślenie jednak trudno jest przezwyciężyć, 
ponieważ ono dobrze wpisuje się w lenistwo człowieka, w leni-
stwo myślenia”. 

W świetle informacji 
Wielka rewolucja elektroniczna, nazywana rewolucją komu-

nikacji medialnej spowodowała, że nagle rzesze ludzi stanęły wo-
bec siebie twarzą w twarz. Ludzie, którzy do tej pory nic o sobie 
nie wiedzieli i nigdy wcześniej się nie widzieli, nagle wiele o sobie 
już wiedzą, a nawet się już wirtualnie poznali. Taki stan rzeczy 
powoduje, że migrujące osoby uważają, iż „ich kultura, ich religia 
są ważne, i chcą mieć prawo do tego, by ich kultura, religia czy 
obyczaje były uznawane przez innych”. 

W takiej perspektywie Jan Paweł II zauważył, że „według pra-
wa do informacji, jakie każdy człowiek posiada, treść przekazu 
powinna zawsze odpowiadać prawdzie oraz – z poszanowaniem 
sprawiedliwości i miłości – być pełna. Nabiera to jeszcze więk-
szego znaczenia, kiedy odbiorcami są ludzie młodzi, ci, którzy 
właśnie otwierają się na doświadczenia życia”. W tym znaczeniu 
należy dobrze zrozumieć strategię informacji kształtującą spo-
łeczeństwo poinformowane, do którego należy się w dobrym i 
złym. 

Czym jest zatem w tym kontekście informacja? Informacja 
– w rozumieniu Benedykta XVI – składa się z trzech elementów. 
Do banku informacji napływa z całego świata wiele informacji. 
Aby móc przedstawić je w serwisie informacyjnym trzeba doko-
nać wyboru, gdyż wszystkich przedstawić się nie da. Tym spo-
sobem każda informacja jest konkretnym wyborem dokonanym 
przez konkretnego człowieka. Każdy wybór zaś jest oceną, która 
wprowadza człowieka w pole oddziaływania etycznego. Chodzi o 
to, że człowiek sam stwierdza, czy dana wiadomość będzie służyć 
sprawie, czy sprawie zaszkodzi. Ocena zaś tylko wtedy jest oce-
ną odpowiedzialną, kiedy opiera się na powszechnie uznanych 
wartościach. Nie trudno więc zauważyć, że taki opis informacji 
łączy się w sposób bezpośredni z moralnym kręgosłupem osoby 
przygotowującej strategię informacji. 

Doskonale problematykę informacji ujął kardynał Foley. 
Dokonując analizy przekazu stwierdził, że na początku jest 
know-how, czyli wiedza techniczna. Po niej przychodzi know-
what, czyli gruntowna wiedza o problemie, o którym chcemy 
mówić. Etap końcowy stanowi know-why, czyli przekonanie, co 
do właściwych powodów informowania. Chodzi o odpowiedź na 
pytanie: dlaczego podaję ową informację? Czy dlatego, aby zaro-
bić? Czy aby stać się gwiazdą? Czy aby komuś zaszkodzić? Czy 
aby służyć prawdzie i społeczeństwu?. Oczywiście, istnieje zasad-
nicza różnica między informacją, a wiedzą. Człowiek niejedno-
krotnie braki w wiedzy próbuje uzupełnić nadwyżką informacji, 
zupełnie jej nie pogłębiając. Dlatego z jednej strony istnieje zalew 

informacji, a z drugiej strony dziennikarze i odbiorcy gubią się w 
ich nadmiarze. Z tej racji nie można mówić o moralności mediów, 
gdyż sprawcą każdego czynu moralnego jest konkretny człowiek. 

Dodatkowo, Benedykt XVI podkreśla ważną relację milczenia 
i słowa, które stanowią dwa wymiary komunikacji medialnej i 
społecznej, „które powinny się równoważyć, następować po so-
bie i dopełniać, by uzyskać autentyczny dialog i głęboką bliskość 
między ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wyklucza-
ją, komunikacja ulega pogorszeniu, albo dlatego, że powoduje 
pewne oszołomienie albo też dlatego, że – przeciwnie – tworzy 
klimat chłodu; kiedy natomiast milczenie i słowo się wzajemnie 
dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia”. 

Kto ma nadzieję, żyje inaczej 
Kościół ma świadomość, że media mogą stać się doskonałym 

narzędziem komunikacji międzyludzkiej promującym uzasad-
nioną nadzieję. Jednak nadzieja to nie tylko przekaz treści moż-
liwych do poznania. To nade wszystko zaprzyjaźnienie się z po-
stępem w taki sposób, aby służył on rozwojowi człowieka. Ojciec 
święty Benedykt XVI słusznie zauważył, że centralne miejsce w 
idei postępu zajmuje: rozum i wolność. Postęp – według papieża 
– jest postępem wtedy, kiedy wzrasta panowanie rozumu, a „ro-
zum jest oczywiście pojmowany jako władza dobra i dla dobra. 
Postęp jest pokonaniem wszelkich zależności – jest postępem ku 
doskonałej wolności”. Dlatego na pracujących w mediach ciąży 
określona odpowiedzialność. Chodzi o to, że dziennikarze i ka-
płani zobowiązani są do budzenia w osobach podróżujących na-
dziei, gdyż „wiarę i nadzieję łączy nierozerwalna więź w sercach 
licznych imigrantów, którzy pragną lepszego życia, co wiąże się 
często z pragnieniem, by pozostawić za sobą <beznadziejność>, 
którą rodzi niemożność budowania przyszłości” Jednak tę na-
dzieję będą w stanie promować dziennikarze i kapłani jedynie 
wtedy, kiedy sami „doznają jej skutków we własnym życiu”. 

Budzić nadzieję oznacza jednoczyć ludzi, wzbogacać ich życie, 
przyczyniać się do tworzenia wspólnoty, nie zadowalać się praw-
dą cząstkową lub tymczasową, przyczyniać się do wzajemnego 
zrozumienia między różnymi grupami społecznymi i stronić od 
skażenia dwuznacznością. Jeśli z rozwojem mediów elektronicz-
nych nie idzie postęp w formacji etycznej człowieka, to wówczas 
postęp nie jest postępem, lecz zagrożeniem i beznadzieją. Dlatego 
konieczna jest – jak podkreślił Benedykt XVI – „samokrytyka 
czasów nowożytnych w dialogu z chrześcijaństwem i jego kon-
cepcją nadziei. W takim dialogu również chrześcijanie, w kontek-
ście ich wiedzy i doświadczeń, winni na nowo uczyć się, czym jest 
ich nadzieja, co mają do zaoferowania światu, a czego natomiast 
nie mogą oferować. Trzeba, aby z samokrytyką czasów nowo-
żytnych łączyła się samokrytyka nowożytnego chrześcijaństwa, 
które wciąż od nowa musi uczyć się rozumienia siebie samego, 
poczynając od swych korzeni”. 

Warto również zauważyć – że choć ludzie mediów poddawani 
są różnym psychologicznym naciskom od wewnątrz i z zewnątrz 
– to jednak muszą szukać sił, aby nie ulec skażeniu, gdyż sam 
przekaz nie tylko informuje. On równocześnie formuje, gdyż 
słowo staje się substancją przemiany – na gorsze lub na lepsze. 
Chodzi więc o nową kulturę, o kulturę nadziei, gdyż „kto ma na-
dzieję – jak pisze Benedykt XVI – żyje inaczej; zostało mu dane 
nowe życie”. 

(Fragment wykładu wygłoszony na międzynarodowym sympozjum 
Papieskiej Rady ds. Migracji i Europejskiej Wspólnoty Kapelanów Lotnisk, 

w Krakowie, dnia 16 kwietnia 2013). 
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PEREGRYNACJA

16 III 2013 - KRAKÓW - MISTRZEJOWICE - PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

w parafiach Dekanatu Kraków-Mogiła

W dniach 16 – 22 III br. kopia 
łaskami słynącego obrazu Jezu-
sa Miłosiernego z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach wraz z reli-
kwiami św. Siostry Faustyny 
i bł. Jana Pawła II nawiedzała 
parafie Archidiecezji Krakow-
skiej w Dekanacie Kraków 
– Mogiła. Poniżej zamieszcza-
my sprawozdanie z tego etapu 
peregrynacji. 

Proboszcz: ks. Józef Łuszczek, ka-
pelan Ojca Świętego, wyśw. 1965, ka-
pelan Delegatury Małopolskiej Związ-
ku Polskich Kawalerów Maltańskich

Wikariusze: ks. dr Marian Kapu-
ściak, ks. Jan Latowski, ks. Zbigniew 
Medoń, ks. Grzegorz Saternus, ks. 
Czesław Stożek, ks. Marek Śladowski

Na terenie parafii mieszka: ks. dr 
Przemysław Mardyła

Rok erygowania parafii – 1976. 
Kościół parafialny wybudowany 

w latach 1976-1983, konsekrowany w 
1983 roku.

Domy oraz kościoły i kaplice zakon-
ne: Dom Sióstr Służebniczek Starowiej-
skich.

Liczba mieszkańców – ok. 24500.

Nawiedzenie Obrazu Jezusa Mi-
łosiernego i relikwii św. S. Faustyny i 
bł. Jana Pawła II w parafii św. Mak-
symiliana Marii Kolbego w Krakowie 
- Mistrzejowicach.
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Kraków, stolica Małopolski jest centrum 
kultu Miłosierdzia Bożego na cały świat. Ob-
raz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. S. 
Faustyny i bł. Jana Pawła II decyzją Ks. kard S. 
Dziwisza wyruszyły w drogę po parafiach Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Obraz, przed którym 
mieliśmy możliwość pokłonić się, jest wierną 
kopią wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego z 
kaplicy klasztornej w Krakowie Łagiewnikach.

Wizyta obrazu, jako szczególnie wzniosłego 
wydarzenia w naszej parafii była poprzedzona 
przez Misje Święte, które przeżywaliśmy w 
dniach od 10 marca do 16 marca 2013 roku. 
Nauki misyjne prowadził ks. prof. dr Józef Po-
chwat MS. W spotkaniach misyjnych i nabożeń-
stwach uczestniczyli wszyscy parafianie - dzieci, 
młodzież, dorośli - którzy swoją obecnością, 
modlitwą, sakramentem pokuty umacniali 
swoją wiarę. Oprócz tego Misje były nie tylko 
przygotowaniem do samej wizyty Obrazu Jezu-
sa Miłosiernego i Relikwii, ale stały się spotka-
niem z tajemnicą Bożego Miłosierdzia, okazją 
do przemiany życia, nawrócenia ze złej drogi i 
pojednania z Bogiem. 

Nawiedzenie obrazu w naszej parafii św. 
Maksymilian Marii Kolbego w Krakowie – Mi-
strzejowicach rozpoczęło się 16 marca 2013 
r. o godz. 17.00 powitaniem obrazu przez Ks. 
bp Jana Zająca wraz z Ks. Prałatem Józefem 
Łuszczkiem, duszpasterzami, zaproszonymi go-
śćmi i parafianami. Uroczysta, powitalna Msza 
św. stała się początkiem długo oczekiwanej wi-
zyty i zwieńczeniem duchowych przygotowań 
naszej parafii. 

Od tego momentu cytując słowa Ks. kard 
S. Dziwisza „nasze umysły i serca otworzyły 
się na głos Bożego Miłosierdzia”. Przeżywali-
śmy i wsłuchiwaliśmy się w ten głos poprzez 
całonocne czuwanie (prowadzone przez różne 
grupy parafialne), apel Maryjny, modlitwy, 
śpiewy, kontemplacje. Parafianie oddawali rów-
nież cześć, poprzez dotknięcie lub pocałunek, 
przybyłym do nas relikwiom św. S. Faustyny i 
bł. Jana Pawła II. 

Z racji tego, że wizyta obrazu przypadła 
również na niedzielę tj. 17 marca 2013 r. każda 
Msza św. była okazją do spotkania z Jezusem 
Miłosiernym, a stojące obok Obrazu Relikwie 
przypominały nam o świadkach wielkiej miło-
ści Boga do człowieka. 

Program nawiedzenia był tak przygotowany 
przez naszych duszpasterzy, aby każda minuta 
obecności Obrazu i Relikwii była wykorzystana 
do czerpania daru łaski Miłosierdzia Bożego. 
Późnym popołudniem, po Koronce do Miło-
sierdzia Bożego i Nabożeństwie Gorzkich Żali, 
pożegnaliśmy razem ze swoimi duszpasterzami 
Obraz i Relikwie.

Mamy nadzieję, że Misje św. wraz z tą nie-
zwykłą wizytą stały się dla naszej parafii formą 
duchowego oczyszczenia i przemiany. Jezus Mi-
łosierny sprawił, że każdy z nas mógł doświad-
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czyć tak bardzo blisko łask płynących 
ze spotkania z Nim. Sprawił, że czas 
Jego męki, śmierci i zmartwychwstania 
przeżyliśmy głębiej i świadomiej niż 
zwykle. Trzeba mieć nadzieję, że ten 
uroczysty czas był dla kogoś okazja do 
przemiany życia i powrotu do Boga. 

Katarzyna Zębala

Historia Parafii:
„Ksiądz Józef Kurzeja, idąc za 

natchnieniem Bożym, zapoczątkował 
dzieło tworzenia parafii i budowy 
kościoła w Krakowie – Mistrzejo-
wicach. Wszystko rozpoczęło się od 
katechizowania, a potem odprawiania 
Mszy świętej, w zwykłej altance, którą 
nazywano „zieloną budką”. Stała pod 
laskiem, obok pól uprawnych, które 
przylegały do powstającego osiedla. 

Trudy związane z tworzeniem nowej wspólnoty 
parafialnej i budową kościoła sprawiły że schorowa-
ny ks. Józef, mając 39 lat odszedł z tego świata, w 
święto Wniebowzięcia NMP. 

Drugim proboszczem został ks. prałat Mikołaj 
Kuczkowski, wieloletni kanclerz kurii krakowskiej, 
bliski współpracownik ks. kardynała Wojtyły, który 
życzliwie wspierał wysiłki ks. Kurzei. On dokończył 
budowę kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Kościół ku radości ludu Bożego z Mistrzejowic 
konsekrował 22 czerwca 1983 roku sam papież Jan 
Paweł II. Ksiądz prałat Kuczkowski odszedł do Pana 
9.11.1995 roku. 
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Trzecim proboszczem został ks. prałat Józef 
Łuszczek, który towarzyszył w Mistrzejowicach 
ks. Kurzei od 1972 roku, a potem ks. Kuczkow-
skiemu. Pod jego opieką wspólnota parafialna 
kontynuuje dzieło Boże. W parafii dziś działa w 
sposób aktywny kilkanaście wspólnot. Oczywi-
ście niewymiernym darem są udzielane sakra-
menty święte, udzielane tysiącom osób rocznie. 
W miejscu, gdzie stała „zielona budka”, na pa-
miątkę początków tego wielkiego dzieła Bożego, 
postawiono kapliczkę Matki Bożej Łaskawej (na 
os. Oświecenia). 

Od 4.05.2005 roku trwa proces beatyfikacyj-
ny Sługi Bożego Księdza Józefa Kurzei. Parafia-
nie modlą się o wyniesienie swojego pierwszego 
proboszcza na ołtarze. Historia parafii Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, to 
jeszcze jedno świadectwo, że Bóg żywy - jest 
obecny pośród swego ludu i działa!”

 (Źródło: http://www.mistrzejowice.net)

17 III 2013 - KRAKÓW - OS. DYWIZJONU 303 - PARAFIA ŚW. ALBERTA

Proboszcz:. ks. Wiesław Macuda, R.M.
Wikariusze: ks. Krzysztof Cebula, katecheta w IV LO, ks. 

Robert Skwarczyński, ks. Dariusz Susek, ks. Łukasz Ślusarczyk, 
moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicz-
nej, ks. Jan Seremak

W duszpasterstwie pomaga: ks. Krzysztof Wąs, praca w 
Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie

Na terenie parafii mieszkają: ks. dr Zbigniew Bielamowicz, 
ks. Jan Bielański, kapelan Ojca Świętego, emeryt

Rok erygowania parafii – 1983.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1986 – 1994, poświę-

cony w 1994. 
Liczba mieszkańców – ok. 21800.

Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Nasze przygotowanie do peregry-

nacji stanowiły przeprowadzane w 
parafii misje. W dniach od soboty 9 
marca do soboty 16 marca głosił je oj-
ciec Władysław Wichniarz, saletyn. W 
niedzielę o godzinie 16.00 rozpoczęło 
się już nawiedzenie. W poniedziałek 
obraz i relikwie zostały odprowadzone 
do Czyżyn. 

Rekolekcje uważam za bardzo 
udane i owocne, podobnie samo Na-
wiedzenie; w obu przypadkach wierni 
stanęli na wysokości zadania i licznie 
przybywali do świątyni. Podczas po-
witania obrazu i relikwii, a także na 
Mszy świętej rozpoczynającej święty 
czas nawiedzenia obecnych było po-
nad tysiąc osób. Przewodniczył jej 
ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Trzeba 
zaznaczyć, że on również przybył na 
nawiedzenie wcześniej i szedł razem z 
nami przez tę godzinę w procesji. Jak 

nas już do tego przyzwyczaił, wygłosił bardzo przemyślane, inte-
resujące i adekwatne do miejsca oraz sytuacji Słowo Boże. 

Pierwszy dzień peregrynacji był bardzo nietypowy, ponieważ 
w niedzielę po południu odprawiane są u nas trzy Msze święte 
(jedną po drugiej) i nie chciałem tego zmieniać. Obraz został 
przyjęty na ulicy, jedna stację przed kościołem, a później proce-
syjnie wnieśliśmy go do kościoła. Po drodze nieśli go ojcowie i 
matki, do samej świątyni obraz wprowadzili studenci. 

Peregrynacja przebiegała planowo, według wcześniej usta-
lonego harmonogramu: powitanie, Msza święta, nabożeństwa, 
całonocne czuwanie, w poniedziałek w adoracjach brały udział 
kolejne szkoły. Trwało to do godziny 16.00, później odwieźliśmy 
obraz i relikwie do parafii św. Judy Tadeusza. 

Było to niezwykłe i ze wszech miar udane wydarzenie. Pozo-
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staje nam teraz czekać na obfite owoce, 
które z pewnością przyniesie. 

Nasza parafia została wydzielona 
z Mistrzejowic. Gdy Ojciec Święty Jan 
Paweł II poświęcał kościół w Mistrze-
jowicach, powiedział: 

„Przed błogosławieństwem koń-
cowym pragnę jeszcze po imieniu 
wyliczyć wszystkie parafie Nowej 
Huty, ażeby się ucieszyć nie tylko 
tymi, które pamiętam z czasów mo-
jego pasterzowania w Krakowie, ale 
także tymi nowymi, które się pojawiły 
w ostatnich latach. Więc wyliczam 
i pozdrawiam, przesyłając błogosła-
wieństwo każdej parafii, bo z pewno-
ścią są tutaj zgromadzeni parafianie 
ze wszystkich parafii nowohuckich. 
A więc parafia Matki Bożej Królowej 
Polski w Bieńczycach. Pamiętamy do-
brze historię jej powstawania. Parafia 
św. Bartłomieja w Mogile, związana z 
opactwem cysterskim, zasłużona dla 
Nowej Huty; parafia św. Judy Tadeusza 
w Czyżynach; parafia Miłosierdzia 
Bożego na Wzgórzach Krzesławickich, 
parafia dziś beatyfikowanego Brata 
Alberta na Lotnisku, parafia św. Józefa 
na osiedlu Kalinowym; na osiedlu 
Szklane Domy — parafia Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Wymieniłem osiem parafii. Raduję 
się z tego, że ich liczba się pomnożyła. 
Wszystkie są tutaj bardzo potrzebne, 
służą Ludowi Bożemu Nowej Huty, 
służą ludziom pracy.”

I tak właśnie było. A dlaczego jeste-
śmy parafią pod wezwaniem właśnie 
św. Alberta? Patrona wybrał dla pa-
rafii ksiądz prałat Bielański, który ma 

do tego świętego szczególne 
nabożeństwo, ceniąc go jako i 
artystę, i patriotę - powstańca, 
i jako katolika - świętego.

W parafii pracuję od ośmiu 
lat. W tym czasie udało mi się 
uporządkować teren wokół 
kościoła, wykonać ogrodze-
nie, chodniki i prace przed 
kościołem. To był początek. 
Bardzo ważną rzeczą było 
również, by uporządkować 
sprawy dotyczące własności 
działek. Po przekształceniach 
własnościowych, kolejne 
działki były dzielone i znajdu-
ją się z upływem czasu coraz 
to nowi ich właściciele. Trzeba 
było uporządkować te sprawy. 
Pierwszą rzeczą, jaką musia-
łem zrobić to zakupić dział-
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kę znajdującą się przed kościołem. 
Gdybym tego nie zrobił, ktoś mógłby 
przed wejściem do kościoła postawić 
np. blok... W okolicy kościoła powstają 
obecnie nowe osiedla, ale proces ten 
jest powolny. Póki co, nie grozi nam to, 
ze zaraz za ścianą kościoła powstanie 
jakieś bloczysko.

Dzięki Bogu wokół kościoła jest już 
wszystko uporządkowane i wygląda to 
pięknie. Następnym krokiem było 
wykończenie wnętrza naszej świąty-
ni. Znalazłem panią plastyk, artystkę, 
która projektuje od początku i naświe-
tlenie, i boczne nastawy itp. Obecnie 
malujemy kościół wewnątrz i póki 
co będę kładł nacisk, by tę świątynię 
pięknie w środku wykończyć. A co 
do planów na przyszłość, to na pewno 
trzeba się zabrać za budowę wieży. Ile 
to będzie trwało, nie wiem. Tym, bardziej, że istnieje np. regula-
cja prawna, która określa, że wieża przy obiekcie sakralnym nie 
może być wyżej niż dach kościoła. Jest to dla mnie co najmniej 
dziwne, niemniej ciężko to teraz naprostować. Ważne jest jednak, 
że kolejne nasze cele są konsekwentnie osiągane, a prace systema-
tycznie realizowane. Budowa wciąż trwa. 

W parafii działa około dwudziestu grup parafialnych, Bardzo 
prężnie działa Neokatechumenat (jest aż pięć grup). Jest Odnowa 
w Duchu Świętym; są Kręgi Rodzin; jest Akcja Katolicka; działają 
Róże Różańcowe; istnieje Grupa Modlitewna Ojca Pio i wiele, wie-
le innych. W życiu parafii, co cieszy, aktywnie uczestniczy mło-
dzież. Na pewno do tego przyczyniają się studenci, którzy mają 
nieopodal nawet swoje osiedle (mieszkają tam przede wszystkim 
studenci Politechniki). To wszystko żyje. Jako duszpasterza nie-

zmiernie mnie cieszy, gdy np. podczas Triduum - w czwartek, pią-
tek, sobota, niedziela – kościół pełny. Ludzie i na dole, i na chórze, 
na schodach, nawet między ławkami stoją, a kościół przecież nie 
jest mały. To naprawdę wspaniałe. Na niektórych nabożeństwach 
liczba wiernych dochodzi do dwóch tysięcy. 

 
Historia naszej parafii
„Myśl o założeniu nowej parafii, w południowej części pa-

rafii bieńczyckiej, powstała w 1981 roku. Za powstaniem nowej 
wspólnoty parafialnej przemawiały następujące czynniki: duża 
odległość od kościoła w Bieńczycach (od 1,5 do 3 km), wola 
mieszkańców posiadania własnego kościoła i parafii, niebezpiecz-
ne przejścia na religię dzieci ze szkół podstawowych (katecheza 
odbywała się w salkach parafialnych). I tak 13 października 1981 
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roku miało miejsce spotkanie księży i 
prof. W. Cęckiewicza - twórcy przy-
szłej świątyni z Ks. kard. Franciszkiem 
Macharskim, celem omówienia pro-
jektu kościoła i sposobu funkcjono-
wania parafii. W skład nowej parafii 
wchodziły osiedla: Dywizjonu 303 
– 4,6 tys. mieszkańców, II Pułku Lot-
niczego – 3,9 tys. mieszkańców, Ko-
ściuszkowskie – 4 tys. mieszkańców, 
XX-lecia PRL (dzisiaj Albertyńskie) 
– 6,7 tys. mieszkańców.

1977/06/11 – Ks. kardynał Ka-
rol Wojtyła podzielił 100-tysięczną 
parafię Królowej Polski na cztery 
rejony duszpasterskie, przygotowując 
w ten sposób grunt do 
powstaniu kilku nowych 
parafii w Nowej Hucie. 
Najmniejszy liczebnie 
był rejon III – ok. 18 tys. 
wiernych - obejmujący 
osiedla: Spółdzielcze, 
Niepodległości, XX-lecia 
PRL i Kościuszkowskie. 
Pierwszym rejonowym 
duszpasterzem został 
Ks. kanonik Jan Zając. 
Pomagali mu księża Wa-
cław Kozicki i Michał 
Maciejczyk.

1980/06/10 – Ks. 
kardynał Franciszek Ma-
charski powierza Ks. Ja-
nowi Zającowi parafię św. 
Szczepana w Krakowie, 
a na jego miejsce przy-
chodzi z parafii św. An-
toniego w Bronowicach 
Małych Ks. Jan Bielański. 
Rejon II powiększa się o 
nowe osiedle Lotnisko 
Północ (obecnie os. Dywizjonu 303). Od strony południowej pasa 
startowego dawnego lotniska powstaje z rozmachem os. 2. Pułku 
Lotniczego (pierwotna nazwa - os. Lotnisko Południe), objęte 
pracą duszpasterską przez parafię św. Judy Tadeusza w Nowej 
Hucie-Czyżynach.

1981/02/24 – Parafia Nowa Huta Bieńczyce otrzymuje od 
prezydenta Krakowa zezwolenie na budowę kościoła i sal kate-
chetycznych.

1982 – nad placem góruje wysoki na 7,5 m metalowy krzyż, 
dar robotników kombinatu HiL. To znak wiary, nadziei, mocy 
pojednania, uświęcenia i zbawienia.

26 IX – Ks. kardynał Franciszek Macharski poświęca plac pod 
kościół i sale katechetyczne przy kaplicy.

14 X – Ojciec Święty Jan Paweł II poświęca kamień węgielny 
pod kościół na os. Dywizjonu 300 i przesyła apostolskie błogosła-
wieństwo kapłanom i wiernym z parafii.

1983/06/23 – na krakowskich Błoniach Papież Jan Paweł II 
beatyfikuje Brata Alberta.

1 IX – Ks. kardynał Franciszek Macharskiego stosownym de-
kretem eryguje parafię bł. Brata Alberta w Krakowie.

18 XII – siostry albertynki przekazują do parafii relikwie bł. 
Brata Alberta.

1985/04/22 – Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarowuje dla parafii 
obraz bł. Brata Alberta.

1986/09/24 – Ks. kardynał Franciszek Macharski uroczyście 
wmurowuje w fundamenty kościoła kamień węgielny, poświęco-
ny w Rzymie 13 października 1982 r. przez Papieża Jana Pawła 
II.

1988/04 – ukazuje się pierwszy numer parafialnego periodyku 
pt. „Brat”.

1989/11/12 – Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizuje w Rzymie 
bł. Brata Alberta.

1994/06/12 – Ks. bp Kazimierz Nycz podczas uroczystej sumy 
odpustowej poświęca kościół parafii Brata Alberta w Nowej Hu-
cie.

1998/04/01 – siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia z Łagiewnik przekazują parafii Brata Alberta relikwie bł. 
Siostry Faustyny Kowalskiej.”

(Źródło: http://www.parafia-dywizjonu303.pl)
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18 III 2013 - KRAKÓW - CZYŻYNY - PARAFIA ŚW. JUDY TADEUSZA

Proboszcz: ks. dr Czesław Sandec-
ki, kapelan Ojca Świętego, dyrektor 
Wydziału ds. Duszpasterstwa Ogól-
nego Kurii Metropolitalnej

Wikariusze: ks. Tadeusz Pawlica, 
ks. Krzysztof Polewka, koordynator 
Wspólnoty IV - Nowohuckiej Pieszej 
Pielgrzymki Krakowskiej, ks. Marcin 
Wolczko, obrońca węzła małżeńskie-
go, duszpasterz akademicki, ks. Woj-
ciech Wasztyl

Rok erygowania parafii – 1951. 
Kościół parafialny wybudowany 

w latach 1936-1939, konsekrowany w 
1995 roku.

Kościoły, kaplice oraz domy zakon-
ne: Dom Sióstr Franciszkanek od św. 
Klary.

Liczba mieszkańców – ok. 14000. 

CZAS ŁASKI OD PANA
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miło-

siernego wraz z relikwia-
mi św. Faustyny i bł. Jana 
Pawła II, to szczególny 
czas na który z utęsk-
nieniem czekaliśmy od 
dawna. Nasz Czcigodny 
Ksiądz Proboszcz dr 
Czesław Sandecki wraz 
z Kapłanami dołożył 
wszelkich możliwych 
starań, aby naszą wspól-
notę parafialną najlepiej 
na tę chwilę przygotować. 
Starania te to troska o 
życie duchowe, ale także 
zabiegi o utrzymanie w 
dobrym stanie naszego 
Domu Bożego i jego oto-
czenia. 

Dzięki ofiarności 
parafian spośród wielu 
prac na uwagę zasługują: 
zamontowane całkowicie 
nowe nagłośnienie; kil-
ka dodatkowych ławek 
i klęczników; ekran; 
wyremontowe schody 
wraz z podjazdem; usy-
tuowany nowy krzyż 
misyjny; wydrukowane 
piękne kolorowe foldery 
informujące o nadcho-
dzących wydarzeniach, 
które wierni otrzymywali 
podczas kolędy.

Rok wcześniej wraz 
z wizytą kanoniczną przeprowadzoną przez Jego Eminencję Ks. 

Kardynała Stanisława Dziwisza, 
który do nas przemawiał i nam 
błogosławił, wkroczyliśmy na 
drogę przemian w oczekiwa-
niu na to wielkie wydarzenie. 
Poprzez cykl katechez przypo-
minających i wyjaśniających 
podstawowe prawdy wiary; 
nocne czuwanie w Kaplicy 
Wieczystej Adoracji w Łagiew-
nikach; na dróżkach w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, powierzaliśmy 
się Matce Najświętszej, wypra-
szając potrzebne łaski na czas 
zbliżających się w okresie Wiel-
kiego Postu ośmiodniowych 
Misji Świętych i Peregrynacji. 

W przygotowaniu tym 
uczestniczyła Rada Parafialna, 
Ekonomiczna, Zespół Caritas, 
Akcja Katolicka, nadzwyczajni 
szafarze Komunii Św, Chór pa-
rafialny, Straż Honorowa Serca 
Jezusowego, członkowie Grupy 
modlitewnej, Żywego różańca, 
oazy i służby liturgicznej oraz 
cała parafia.

Misje święte prowadzili dla 
nas Ojcowie Paulini, którzy 
w Roku Wiary podjęli wielki 
trud, by odnowić religijne ob-
licze nas samych, głosząc nam 
Słowo Boże i czyniąc posługę 
sakramentalną. W czasie misji 
ponowiliśmy przyrzeczenia 

chrzcielne, dokonaliśmy intronizacji Bożego słowa, a przy krzyżu 
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Jezusa wypowiedzieliśmy słowa wierno-
ści. Misjonarze nie szczędzili własnych 
sił, aby każdy z nas mógł godnie i z miło-
ścią w sercu przyjąć Orędzie Miłosierdzia 
Bożego, bo - jak powiedział Jan Paweł II 7 
czerwca 1997 r. „nic tak nie jest potrzebne 

człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współ-
czująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończo-
nym wyżynom świętości Boga”. 

Na naszej stronie internetowej - www.parafiaczyzyny.pl - każ-
dy chory i nie mogący z przyczyn fizycznie od siebie niezależnych 
mógł na bieżąco dowiedzieć się o wszystkich wydarzeniach z ży-
cia parafii oraz wysłuchać kazań pasyjnych i nauk misyjnych.

 Dnia 18 marca 2013 r. przy dźwiękach trzech dzwonów (Św. 
Juda Tadeusz, Maryja, Jan Paweł II), w pięknie udekorowanym 
otoczeniu, na czele z Jego Ekscelencją Bp. Damianem Muskusem, 
który przybył do naszej parafii, aby dzielić z nami radość na-
wiedzenia, Księdzem Proboszczem, Księżmi wikariuszami, Ka-
płanami z dekanatu, Siostrami Zakonnymi oraz liczną asystą w 
odświętnych strojach uroczyście wprowadziliśmy w progi naszej 
świątyni Obraz Jezusa wraz z relikwiami Apostołów Miłosierdzia 
Bożego. 
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Ks. Proboszcz, po okadzeniu obrazu i relikwii, odczytaniu 
fragmentu Ewangelii (J 19,31-34), powitał Pana Jezusa słowami: 

„Bądź pozdrowiony, bądź uwielbiony Jezu Miłosierny(...), dzi-
siaj stajemy przed Tobą w pokorze, świadomi wielorakich trudno-
ści i zagrożeń, jakie dotykają nas, nasze rodziny (...). Otwieramy 
przed Tobą, Panie, nie tylko drzwi naszego parafialnego Kościo-
ła, ale nade wszystko drzwi naszych domów, nowych bloków(...), 
wszystkich tych miejsc, w których realizują się nasze codzienne 
losy. Jezu Miłosierny, wejdź w te nasze ludzkie miejsca ze swoją 
łaską, zaradź naszym brakom i słabościom, wspomóż chorych w 
cierpieniu, przemień wątpiących i obojętnych, rozszerzaj w nas 
wyobraźnię miłosierdzia. 

Panie, przymnóż nam wiary (...). Niech nie zabraknie nam 
miłosiernego słowa, niech każdy z nas gorliwie spełnia czyny mi-
łosiernej miłości, niech w naszej wspólnocie nigdy nie ustaje mo-
dlitwa wypraszająca dla świata Twoje Miłosierdzie. Otwieramy 
przed Tobą i dla Ciebie drzwi naszych serc. Ty wszystko możesz! 
(...) JEZU UFAMY TOBIE” 

W imieniu wiernych i rodzin naszej parafii reprezentująca 
nas rodzina z dziećmi powitała Jezusa Miłosiernego kwiatami, 
a następnie o. Biskup zapalił światło miłosierdzia, które płonęło 
przez cały czas trwania nawiedzenia, a po zakończeniu pozostało 
w parafii jako jeden ze znaków przypominających o potrzebie 
przekazywania światu ognia miłosierdzia. Ten święty ogień za-
wsze będzie zapalany podczas nabożeństw szczególnie do Bożego 
Miłosierdzia, abyśmy i my wszyscy byli takim blaskiem światła 
dla braci.

Przed sprawowaną uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji został odczytany okolicznościowy list, który wy-
stosował na czas peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego 
parafiom Archidiecezji Krakowskiej Ojciec Święty Benedykt 
XVI. Na owocne przeżywanie tego czasu łaski udzielił nam z 
serca płynące Boże błogosławieństwo. O, Biskup w swoim słowie 
zaznaczył, iż „Pan Jezus przychodzi dzisiaj do nas wszystkich, 
ale przede wszystkim do tych szczególnie, których nie ma w tej 
świątyni, przychodzi aby powiedzieć nam jak bardzo nas kocha, 
jak mu na nas zależy”. 

Dziękując Bogu za cały pontyfikat Ojca Św. Benedykta XVI, 
prosiliśmy o potrzebne łaski dla niego jak i dla nowo wybranego 
Ojca Św. Franciszka w przeddzień oficjalnego rozpoczęcia swojej 
posługi Kościołowi Powszechnemu. Po skończonej Eucharystii 
i błogosławieństwie wierni w długiej kolejce oddawali cześć re-
likwiom poprzez ucałowanie i zabierali światło miłosierdzia do 
swoich domów.

Podczas całodobowej peregrynacji w naszej czyżyńskiej 
wspólnocie parafialnej, pomimo zimowej aury, każdy, kto tylko 

zapragnął, mógł przyjść i czerpać ze źródła Miłosierdzia Bożego 
potrzebne dla siebie i swoich bliskich łaski. Przybywaliśmy cały-
mi rodzinami, podwożono chorych i cierpiących; każdy organi-
zował tak swoje obowiązki, aby choć przez chwilę mógł pokłonić 
się Panu Jezusowi. 

Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej odprawianej z prośbą 
o wzajemne przebaczenie, w Apelu Jasnogórskim prowadzonym 
przez młodzież, we Mszy św. w intencji powołań kapłańskich i 
zakonnych z naszej parafii, koncelebrowanej przez Księży Ro-
daków i Kapłanów, którzy pracowali naszej parafii. Choć była to 
późna pora wieczorna, przybyli oni w licznym gronie z odległych 
miejscowości, aby łączyć się z nami w tym świętym czasie na mo-
dlitwie, za co im gorąco dziękujemy. 

Uczestniczyliśmy we Mszach św. w intencji duchowej odnowy 
naszej parafii; oraz z udziałem ludzi starszych, chorych i samot-
nych. W nabożeństwach i adoracjach podejmowanych przez 
wspólnoty, grupy parafialne. Przez całą noc parafianie oddawali 
cześć Jezusowi i wzywali wstawiennictwa św. Faustyny, bł. Jana 
Pawła II i św. Judy Tadeusza. W tym szczególnym czasie powta-
rzaliśmy wielokrotnie akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, 
a czynili to dorośli, chorzy, młodzież, a także dzieci. Wszyscy 
przybywający do świątyni chcieli choćby na chwilę spojrzeć w 
oczy miłującego Pana. 

W godzinach przedpołudniowych 19 marca 2013r. w litur-
giczne święto Św. Józefa czuwanie modlitewne prowadzili licznie 
zebrani uczniowie szkół - Podstawowej nr 156, Gimnazjum nr 48 
i XII Liceum Ogólnokształcącego.

O godzinie 15 wszyscy licznie zgromadziliśmy się na Koronce 
do Miłosierdzia Bożego, po której została odprawiona na zakoń-
czenie peregrynacji Msza święta. Podczas procesji z darami wiele 
próśb i podziękowań zostało pisemnie złożonych na ołtarzu Pań-
skim. Kulminacyjnym momentem był dokonany przez naszego 
Księdza Proboszcza Akt Zawierzenia -bł. Jana Pawła II- Miło-
sierdziu Bożemu całej naszej parafii. Uczyniony on został przez 
wszystkich na kolanach w akcie pokory i ufności, że Miłosierny 
Pan niczego nam nie odmówi. 

Po uroczystym odśpiewaniu „Ciebie Boga wysławiamy...” od-
daliśmy pokłon Jezusowi i św. relikwiom i ze łzami w oczach w 
uroczystej procesji przekazaliśmy Obraz parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej na Szklanych Domach. 

Wydarzenia te zapadły głęboko w naszej pamięci, pomogły 
każdemu z nas w ponownym odkryciu tożsamości chrześcijań-
skiej i umocnieniu wiary, a owoce, jakie w przyszłości wydadzą 
będą świadczyć o szczodrobliwości nieustannie kochającego nas 
Boga.

Lidia Grzebinoga, parafianka

19 III 2013 - KRAKÓW - SZKLANE DOMY - PARAFIA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ
Proboszcz: o. Jan Paweł Chlipała Cist
Wikariusze: o. Adrian Marek Mróz OCist, o. Augustyn Piotr 

Spasowicz OCist, katecheta w SP nr 88, o. Krzysztof Bartłomiej 
Jankosz Cist

Katecheci: o. mgr Franciszek Bogusław Ferensztajn OCist, 
katecheta w Zespole Szkół Budowlanych nr 2, o. Benedykt Jerzy 
Faryj OCist, katecheta w Gimnazjum nr 49

Ma terenie parafii mieszkają i pracują ojcowie cystersi: o. 
Pius Józef Filipek OCist, moderator Odnowy w Duchu Świętym, 
o. Czesław Paweł Golenia OCist, prezbiter Neokatechumenatu, o. 
dr Korneliusz Jackiewicz OCist, o. dr Niward Stanisław Karsznia 
OCist, prezbiter Neokatechumenatu, o. Bernard Kazimierz Ko-
prowski Ocist, kapelan szpitala „Centrum Medyczne Nowa Huta”, 

o. Robert Józef Łojek OCist, przeor klasztoru,
 o. Sylwester Jan Michałek OCist, o. Norbert Tadeusz Paciora 

OCist, br. Andrzej Zbigniew Buratyński OCist
Rok erygowania parafii – 1983.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1984-1994, konsekro-

wany w 1995 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 18000. 

O peregrynacji:
Bliższe przygotowanie do nawiedzenia stanowiły rekolekcje 

(misje zostały przeprowadzane już wcześniej – przed Koronacją 
Parafii).Głosił ojciec opat ze Szczyrzyca, Dominik Chucher. W 
naukach poruszał tematy związane z Bożym Miłosierdziem, z 
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jego kultem, z postaciami Apostołów Bożego Miłosierdzia. Oczy-
wiście, w tym czasie miała również miejsce spowiedź. I to było 
główne przygotowanie od strony duchowej.

W przygotowania do nawiedzenia i sam przebieg wyda-
rzeń peregrynacyjnych aktywnie włączyły się wszystkie grupy 
parafialne. Wspierają one nas we wszystkich podejmowanych 
inicjatywach i nie inaczej było tym razem. Nie możemy narzekać 
ani na ilość grup działających przy parafii, ani na ich zaangażo-
wanie. Ich obecność podczas nawiedzenia najbardziej było widać 
podczas całonocnej adoracji; każda z grup chciała mieć w tym 
wydarzeniu swój udział, pragnęła zrealizować swój program mo-
dlitewny. Jest to godne pochwały i podziwu.

Mszy świętej rozpoczynającej czas nawiedzenia w parafii 
przewodniczył ks. biskup Jan Szkodoń, który wygłosił także 
Słowo Boże do wiernych. W homilii objaśnił wiernym symbolikę 
obrazu „Jezu, ufam Tobie”; mówił także o miłosierdziu i o tym, 
jak ważne jest byśmy byli miłosierni dla bliźnich czy to poprzez 
słowo, czy gesty, czy uczynki miłosierne...

Parafię prowadzą ojcowie cystersi. W Nowej Hucie są dwie 
parafie cysterskie; główną, z której wywodzą się pozostałe, także 
i Szklane Domy, jest parafia w Mogile. Podział na rejony, przygo-

towujący do powstania nowych para-
fii, także tej, nastąpił jeszcze za czasów 
kardynała Wojtyły. Parafia erygowana 
została w 1983 roku i liczy obecnie 
około 18000 mieszkańców. 

Nasz zakon powstał we Francji. 
Założony został na przełomie XI i XII 
wieku. Cystersi wywodzą się od be-
nedyktynów. Ideą zakonu był powrót 
do pierwotnej reguły św. Benedykta z 
Nursji. Chodziło o przywrócenie daw-
nych zwyczajów – np. tego, że mnich 
żyje z pracy własnych rąk, ślubuje pro-
stotę, ubóstwo, czystość i przestrzega 
tych zasad. 

 Do Polski cystersi przybyli w po-
łowie XII w. Osiedlili się w Mogile, 
stąd rozprzestrzeniali dalej. Zawsze 
był to bardzo pracowity zakon; naj-

pierw trudzili się pracą na roli, wraz 
z upływem czasu, gdy wyniknęła w 
Krakowie potrzeba duszpasterska 
spowodowana brakiem kapłanów, na 
prośbę jeszcze kard. Sapiehy podjęli 
się również też pracy. Później rozsze-
rzyło się to na dwie parafie. Jest taka 
potrzeba i robi się to. Godzimy życie 
zakonne, życie modlitwy, codzienną 
modlitwę, brewiarz, rozważania z pra-
cą duszpasterską. Jedni są kapelanami, 
inni katechetami, jeszcze inni zajmują 
się pracą naukową. 

Zakon wydał około 850 świętych 
i błogosławionych. Z jego szeregów 
pochodziło ponad stu biskupów. 
Opactwa i klasztory cysterskie były 
w średniowieczu ważnymi ośrodkami 
kultywującymi kulturę, naukę, me-
dycynę, wprowadzającymi postęp w 
rzemiośle i rolnictwie.
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Najbardziej znane postaci Zakonu 
Cysterskiego: św. Robert z Molesme, św. 
Bernard z Clairvaux, Doktor Kościoła, 
św. Alberyk z Cîteaux, św. Stefan Harding, 
św. Malachiasz z Armagh, bł. Wincenty 
Kadłubek, biskup krakowski, św. Lutgarda 
z Tongeren.

Z historii parafii:
„Na początku był przydrożny krzyż...
Przy szerokiej, kamiennej drodze z 

Bieńczyc do Mogiły mieszkańcy wsi posta-
wili w 1880 roku drewniany krzyż, który 
w 1932 roku zamieniono na żelbetonowy. 
Droga biegła pomiędzy polami mieszkań-
ców Bieńczyc, a rozległymi obszarami 
ziem należących do Cystersów. (...)

a później marzenie...
W 1976 roku ks. Kardynał Karol 

Wojtyła, podczas wizytacji nowohuckich 
parafii w Mogile i w Bieńczycach zasta-
nawiał się co zrobić, aby zwiększyć sieć 
kościołów w Nowej Hucie. Dwie ogromne 
parafie: Mogiła i Bieńczyce nie były w 
stanie dobrze wypełniać zadań duszpa-
sterskich. I to w tym nowym mieście, 
które liczyło ponad 200 tys. mieszkańców 
i było zbiorowością z całej Polski. Gigant 
– parafia nie jest w stanie realizować 
Kościoła jako faktu. Główną przeszkodą 
realizacji tego marzenia był brak świątyń. 
Ówczesne władze stanowczo odrzucały 
wszelkie prośby o zezwolenie na budowę 
kościoła. I wówczas ks. Kardynał Wojtyla, 
w czasie wspomnianej wizytacji, wpadł 
na oryginalny pomyśl. Podzielił ogromną 
parafię bieńczycką na cztery, a mogilską 
na dwie. I od razu powołał proboszczów 
i wikariuszy tych wirtualnych jednostek 
duszpasterskich. Ojcu Niwardowi powie-
rzono rejon Centrum Nowej Huty.

Przy zapomnianym Krzyżu...
Od 1 maja 1978 roku przy tym 

krzyżu – teraz na osiedlu Szklane 
Domy - zaczęli gromadzić się wierni 
na modlitwie. (...)

W niedzielę Palmową 21.03.1982 
roku, po odśpiewaniu Gorzkich Żali, 
ks. Biskup Stanisław Smoleński, w oto-
czeniu wielotysięcznego tłumu wier-
nych, z krzyżem niesionym na ramio-
nach dokonał poświęcenia placu na os. 
Szklane Domy pod budowę Kościoła.
Po wielu trudach o. Niward Karsz-
nia uzyskał zezwolenie na budowę 
kościoła. Teraz należało się starać o 
lokalizację. Władze sugerowały teren 
osiedla Na Skarpie – naprzeciw Placu 
Centralnego, chodziło o realizację 
dyrektyw: jeśli nowy kościół to na 
obrzeżach miasta! Trzeba było wiele 
taktu i dialogu, by przekonać władzę 



21 kwietnia 201322  2321 kwietnia 2013

do wolnego placu na os. Szklane Domy. Wierni od początku 
marzyli, aby w tym miejscu powstała świątynia. I tak się stało!
Pracę rozpoczęto w lipcu 1982 roku od budynku gospodarczego, 

w którym znalazły się: pomieszczenia katechetyczne, cele dla 
Ojców i Kaplica o pow. 400 m2. Był to początek prawdziwej dzia-
łalności Parafii na Szklanych Domach.”

(Źródło: http://www.parafia-szklanedomy.pl) 

20 III 2013 - KRAKÓW - PLESZÓW - PARAFIA ŚW. WINCENTEGO

Proboszcz: ks. Stanisław Wajdziak, E.c
Rok erygowania parafii – początek XIII w. 
Kościół parafialny – wybudowany w latach 1800–1806, konse-

krowany w 1865 roku. 
Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Krzesławice, ko-

ściół św. Jana Chrzciciela.
Miejscowości należące do parafii: Krzesławice, Pleszów.
Liczba mieszkańców – ok. 900. 

Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Do peregrynacji przygotowywali-

śmy się poprzez rekolekcje. Głosił je 
ojciec Andrzej Pilch, pijar. 

Nawiedzenie rozpoczęło się 20 mar-
ca, w środę. Na tę chwilę czekaliśmy od 
kilkunastu miesięcy; od momentu gdy 
dowiedzieliśmy się o peregrynacji ob-
razu „Jezu, ufam Tobie” i relikwii Apo-
stołów Bożego Miłosierdzia w naszej 
archidiecezji.

 Gdy witałem obraz, zauważyłem 
między innymi, że miłosierne Serce 
Pana Jezusa jest ratunkiem dla całego 
dzisiejszego świata. Gdy święta Kata-
rzyna ze Sieny kiedyś zapytała Pana 
Jezusa, dlaczego dał sobie przebić 
jeszcze Serce; czy nie wystarczyły Mu 
wszystkie pozostałe cierpienia, których 
podjął się dla zbawienia świata, On 
odpowiedział, że Jego cierpienia mają 
granice, ale Jego miłość dla ludzi granic 
nie zna... To wspaniale oddaję istotę 

Bożego Miłosierdzia i trzeba nam o tym pamiętać. 
Pan Jezus Miłosierny, oprócz tego, że stanowi dla nas wszyst-

kich ratunek, jest źródłem obfitych zdrojów łask, które wylewa na 
cały świat. Jak ważną w życiu każdego człowieka rzeczą jest Boże 
Miłosierdzie najlepiej wiedział Jan Paweł II, który - gdy kanonizo-
wał Siostrę Faustynę – podkreślił, że ona sama, jej życie i posłan-
nictwo są „darem Boga na nasze czasy”.

Przyjmując w parafii obraz i relikwie oddaliśmy cześć osobom 
Apostołów Bożego Miłosierdzia – tak siostrze Faustynie, jak i 

Janowi Pawłowi II, który kult Miłosier-
dzia Bożego rozpropagował na całym 
świecie. Relikwie błogosławionego 
Jana Pawła II powitaliśmy tak samo, 
jak witaliśmy Go podczas kolejnych 
pielgrzymek... 

Mszy świętej rozpoczynającej świę-
ty czas nawiedzenia w naszej parafii 
przewodniczył ksiądz biskup Jan Zając. 
On też wygłosił do wiernych Słowo 
Boże. Koncelebrowali oczywiście księ-
ża proboszczowie z dekanatu. 

 Peregrynacja przebiegała według 
podobnego planu jak we wszystkich 
innych parafiach. Msze święte, Droga 
Krzyżowa, całonocne czuwanie i kolej-
ne adoracje... 

Nasza parafia jest niewielka, ale już 
na rozpoczęciu peregrynacji kościół 
zapełnił się do ostatniego miejsca, a 
podczas nocnego czuwania przez cały 
czas wierni wypraszali łaski u Pana 
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Jezusa Miłosiernego i dziękowali za 
już otrzymane łaski; ani przez moment 
świątynia nie świeciła pustkami... 

W drugim dniu nawiedzenia obraz 
został przewieziony do naszej kaplicy 
dojazdowej, do Krzesławic. Tam o go-
dzinie 15.00 odbyła się Msza święta, 
której przewodniczył ksiądz dziekan – 
ks. Czesław Sandecki. Kazanie wygłosił 
ksiądz Aleksander Wójtowicz, kustosz 
Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz re-
likwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. 
Z naszej parafii obraz i relikwie zostały 
przewiezione do św. Bartłomieja, do 
Mogiły. 

Dni peregrynacji są dla wszystkich 
niezapomnianym czasem; czasem 
wielkiej łaski. Myślę, że jako wspólnota 
najpierw dobrze się do nawiedzenia 
przygotowaliśmy, a później pobożnie 
i głęboko wydarzenia peregrynacyjne 
przeżyliśmy. 

W parafii pracuję 13 rok. Jest to 
bardzo stara parafia; powstała jeszcze 
w XIII wieku. Kiedyś była bardzo roz-
legła, jednak wraz z upływem czasu 
zostawały z niej wydzielane kolejne 
parafie. Obecnie należą do niej jeszcze 
Krzesławice, które są większą miejsco-
wością od Pleszowa; tak się po prostu 
to historycznie ułożyło. W Krzesławi-
cach znajduje drewniana kaplica prze-
niesiona z Jawornika. 

Podczas mojej pracy duszpaster-
skiej w parafii obydwie świątynie 
zostały odnowione. Między innymi 
została odnowiona polichromia ko-
ścioła w Pleszowie, została wyłożona 
kostka wokół kościołów, powstały 
groty Matki Bożej... Wykonano także 

wiele pomniejszych prac. Je-
stem wdzięczny parafianom za 
wszelką okazywaną mi pomoc, 
za ich życzliwość i ofiarność. 
Bez ich pomocy trudno byłoby 
cokolwiek osiągnąć. 

Historia Parafii: 
Najstarszą wzmiankę o 

Pleszowie odnaleziono w do-
kumencie z 1313, w 1315 wieś 
była lokowana na podstawie 
przywileju księcia Władysława 
Łokietka na prawie średzkim. 
W 1326 wzmiankowany jest 
miejscowy kościół św. Win-
centego jako siedziba dekanatu 
– a zatem najprawdopodobniej 
sięgający swoimi korzeniami 
znacznie wcześniej. Badania ar-
cheologiczne także wskazują, na 
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istnienie osadnictwa wcześniej, m.in. 
w 1961 odkryto na terenie Pleszowa 
wyjątkowo bogaty skarb srebrny zawie-
rający liczne monety z X i XI w.

Wieś stanowiła własność szlachec-
ką i wielokrotnie zmieniała właścicieli. 
Znajdowała się tu szkoła (budynek 
zniszczono w 1768), drewniany dwór 
(wspominany przez Długosza, zburzo-
ny w XIX w. i zastąpiony murowanym 
pałacem), folwark, karczma, szpital dla 
ubogich. W XVIII w. pojawia się w źró-
dłach przysiółek Kujawy. Na początku 
XIX w. na miejscu wcześniejszej świą-
tyni wzniesiono nowy, klasycystyczny 
kościół. W XIX w. właścicielami wsi 
byli Kirchmayerowie, staraniem któ-
rych wzniesiono nowy murowany 
dwór oraz założono park ze stawami 
rybnymi.

W 1949 na terenach należących do 
wsi Pleszów rozpoczęto wznoszenie 
kombinatu metalurgicznego Huty im. 
Lenina, a w zachodniej części wznie-
siono osiedle baraków (tzw. Meksyk), 
przeznaczone dla zatrudnionych przy 
budowie robotników. W 1951 Pleszów 
przyłączono do Krakowa.

Zabytki:
Kościół pw. św. Wincentego. 

Ufundowany został przez Kazimierza 
i Józefa Czartoryskich. Wybudowano 
go w latach 1800–1806, jednocześnie 
rozbierając wcześniejszy drewniany 
kościół, który znajdował się pomiędzy 
obecną świątynią, a plebanią. Uroczy-
sta konsekracja kościoła odbyła się w 
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1865 r., nadano mu wówczas wezwanie Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, pozostawiając jednocześnie poprzedni tytuł. Wnę-
trze świątyni powstało poniekąd dzięki rozbiórce krakowskiego 
kościoła Wszystkich Świętych, który zlokalizowany był pomiędzy 
bazylikami franciszkanów i dominikanów. Kirchmayer zakupił z 
tego zburzonego kościoła m.in. marmurową posadzkę oraz główny 
ołtarz. Pałac, zbudowany przez Wincentego Kirchmayera w 1829 

w stylu klasycystycznym, przebudowany ok. 1905 przez hr. Kazi-
mierza Osiecimskiego-Hutten-Czapskiego (dobudowano wówczas 
wieżę w zachodniej części budynku), oraz park terasowy z pier-
wotnym systemem stawów; przed II wojną światową dostosowany 
na potrzeby mieszczącego się tutaj sierocińca i szpitala dla dzieci; 
obecnie dom stowarzyszenia Monar.

21 III 2013 - KRAKÓW - MOGIŁA - PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA

Proboszcz: o. Wincenty Andrzej Zakrzewski OCis
Wikariusze: o. Nikodem Wojciech Buczek OCist, katecheta w 

SP nr 37
 o. Maciej Marcin Majdak OCist, katecheta w XVI LO, o. Ire-

neusz Bogdan Siwek OCist
Rok erygowania parafii – 1951.
Kościoły: Bazylika Krzyża Świętego (kościół klasztorny Wniebo-

wzięcia NMP i św. Wacława): wybudowana w 1222, konsekrowana 
w 1347, tytuł Bazyliki Mniejszej nadał świątyni papież Paweł VI dn. 
9 marca 1970r.; kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła: wybu-
dowany w 1466, konsekrowany w 1475 roku. 

Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Lasek Mogilski, 
kaplica MB Częstochowskiej.

Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom Sióstr Józefinek, 
Opactwo Cystersów.

Liczba mieszkańców – ok. 11800. 

O peregrynacji:
21 marca 2013 roku, parafia p.w. św. Bartłomieja w Krakowie 

- Mogile  przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą 
rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp 
Grzegorz Ryś.

 
Historia:
Opactwo cystersów w Mogile – założenie klasztorne (wraz z 

kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacła-
wa) znajdujące się we wschod-
niej części Krakowa w dzielnicy 
Nowa Huta na terenie dawnej 
wsi Mogiła przy ul. Klasztornej 
11.

Pierwotnym miejscem lo-
kacji klasztoru miały się stać 
Kacice położone niedaleko 
Słomnik. Kilka lat później 
fundator zrezygnował z tego 
miejsca i wymienił się z jednym 
z członków swojej rodziny na 
znajdujące się w Mogile pod 
Krakowem tzw. „pole św. Wacła-
wa”. Cystersi przybyli do Mogiły 
w 1222 roku z klasztoru w Lu-
biążu na Dolnym Śląsku. Zostali 
tam sprowadzeni przez biskupa 
krakowskiego Iwona Odrowąża. 
Zwieńczeniem pracy zakonni-
ków było powstanie kościoła 
pod wezwaniem Matki Bożej 
Wniebowziętej i św. Wacława 
męczennika (być może wezwa-

nie to nawiązuje od wcześniejszej nazwy tego miejsca „pole św. 
Wacława”) oraz klasztor, który przetrwał do czasów dzisiejszych. 
Historia nie szczędziła klasztorowi dziejowych doświadczeń. W 
XIII w. został spustoszony przez napady Tatarów oraz najazd Szwe-
dów w XVII w. Miejsce to związane jest z dziejami Polski.

Gościli tu królowie tacy jak Bolesław V Wstydliwy i jego żona 
św. Kinga, Kazimierz III Wielki (przy jego pomocy rozbudowano 
krużganki klasztorne), Władysław II Jagiełło z królową św. Jadwi-
gą. Bywał tu także Zygmunt I Stary oraz królowa Bona z synem 
Zygmuntem II Augustem, Stefan Batory, Maksymilian III Habs-
burg, Zygmunt III Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki, car Alek-
sander I Romanow i jego brat wielki książę Konstanty.

Zaś z ludzi kultury, sztuki i nauki: Jakub z Paradyża, Andrzej 
Gałka, Stanisław Samostrzelnik, Tomasz Dolabella, Wojciech Bo-
gusławski, Cyprian Kamil Norwid, Jan Matejko, Józef Szujski, Wła-
dysław Łuszczkiewicz, Witold Pruszkowski, Adam Chmielowski, 
Stanisław Wyspiański.

Od powstania klasztoru cystersów w Mogile po dziś dzień jego 
gospodarzami są cystersi. W kościele opackim (od 1970 mającym 
status bazyliki mniejszej) znajduje się łaskami słynący krzyż Pana 
Jezusa.

Opatami mogilskimi byli m.in.: Piotr z Lubiąża, Jan Stechir, 
Piotr Hirszberg, Erazm Ciołek, Wawrzyniec Goślicki, Marcin Bia-
łobrzeski, Paweł Piasecki, Paweł Wołucki, Jan Kazimierz Denhoff, 
Stanisław Szembek, Krzysztof Antoni Szembek, Michał Szembek, 
Jan Aleksander Lipski, Michał Kunicki, Michał Wodzicki, Jan Kan-
ty Wodzicki, Jan Chrzciciel Schindler.


