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Od wielicko-bocheńskiego cudownego obrazu Matki Bożej po tarnowską Katedrę
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We Mszy Świętej uczestniczyliśmy w Szczepanowie
koło Tarnowa, w Bazylice św. Marii Magdaleny i św. Stanisława, naszego patrona Polski. W tym jednym ze starszych w Polsce obiektów sakralnych, bo powstałym w 1470 roku, dowiedzieliśmy się, że inicjatorem jego budowy był ówczesny ksiądz
proboszcz, a równocześnie kanonik krakowski Jan Długosz.
Wg tradycji, jest on w miejscu drewnianego, powstałego dzięki
rodzicom św. Stanisława. Nieopodal znajduje się łaskami słynące źródło, bowiem matka św. Stanisława, nie mogąc dotrzeć
do domu, urodziła go w drodze, a noworodka obmyła właśnie
tam. Nawiedziliśmy też w Porąbce Uszewskiej kopię Groty
Matki Bożej z Lourdes.
Modliliśmy się później w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie, odwiedzając również jej dom z zachowa-

nym oryginalnym wyposażeniem. O wielkiej czci wiernych
oraz wspomaganiu ich przez Matkę Bożą, ratowaniu cudem,
usłyszeliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. Tam matka Boża objawiła się w 1572 i 1654 roku
zrozpaczonym mieszkańcom, błagającym o pomoc przed
napadami Kozaków i Tatarów, a później potopem szwedzkim, a którzy doznali łaski takich sił, że małą garstką ludzi
strasznego wroga pokonywali. W Tarnowie zwiedziliśmy katedrę oraz muzeum. Na koniec, a należy dodać, że dzień był
przepięknie słoneczny, odpoczęliśmy przy ognisku i pieczeniu
kiełbasek, posilając się przed powrotną drogą.
Barbara Zapadlińska

SPIS TREŚCI

23 marca wyruszyliśmy z naszej Parafii na szlak pielgrzymkowy. Autokar był wypełniony do ostatniego miejsca. Organizatorem i opiekunem duchowym grupy był ks. proboszcz Andrzej Klimara, zaś
przewodnikiem Agencja Turystyczna Grzybowski – Bogusław Grzybowski. Docelowo w ramach trasy
po Sanktuariach okolic Tarnowa odwiedziliśmy niezwykle cenne dla Polaków, naszej wiary i historii
miejsca. A jedno szczególnie niezwykłe dla wieliczan.
W Sanktuarium w Bochni wielką czcią
otoczony jest obraz Matki Bożej, który łaskami zasłynął w... Wieliczce. Wg tradycji
jest on jedną z czterech kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przywiezionego
do konserwacji do Krakowa po zniszczeniu go przez husytów. Był on w posiadaniu mieszczanina wielickiego Krzysztofa
Bąkowskiego, który zaznawał, modląc się
przed nim, wielu łask, a który, po cudownym ocaleniu jego kamienicy z pożaru
Wieliczki – postanowił oddać go dla większej czci, do kościoła. Z uwagi na umieszczenie obrazu w prezbiterium, a nie w oł-

tarzu, przekazał go do Bochni około 1618
roku. Wiele osób zaznało tam uzdrowień
i wielu łask, a 15 maja 1632 roku na obrazie – z czoła Matki Bożej i oczu popłynęła
krew (po raz drugi przy członkach komisji kościelnej 28 lipca 1637 r.), wywołując
wielkie poruszenie, wielkie nawrócenia.
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej jest
niedaleko centrum miasta, tak blisko, że
Wielicko-Bocheńską Panią możemy w tym
wizerunku nawiedzać prywatnie. W historii obrazu na stronie internetowej odnotowane są pielgrzymki z Wieliczki, cenią
tam naszą pamięć o obrazie.
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Życzymy Wam Drodzy Parafianie, Szanowni
Czytelnicy, aby Zmartwychwstały Chrystus
był kluczem, który otwiera nie tylko Swój,
ale i nasze groby.
Życzymy sobie i Wam, byśmy prawdziwie
ożyli z nim w wielkanocny poranek i poczuli
prawdziwą radość Zmartwychwstania.
Niech Jezus będzie kluczem do wszelkiej
radości i pokoju, niech otwiera nas
na zrozumienie spraw najważniejszych,
na drugiego człowieka.
Niech też otwiera nasze serca na dobro,
współczucie, pomoc bliźnim,
a zamyka na zło i grzech.
Niech rozświetla nasze ciemności blaskiem
poranka zmartwychwstania i prowadzi
prostą ścieżką ku Sobie.
Redakcja

Zespół redakcyjny Parafii Św. Pawła Apostoła w Wieliczce – Krzyszkowicach.
Redakcja: Teresa Brykalska, Jacek Grabowski, ks. Rober Nęcek, Bożena Nowak, ks. Janusz Pasternak,
Romulad Rudzik, Barbara Zapadlińska, Redaktor naczelny: ks. Andrzej Klimara.
Korekta: Mirosław Kost i Anna Grzybowska. Adres redakcji: pawlaparafia@gmail.com
Adres: Ul. Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka

4

KWIECIEŃ 2019

ZEGAR
MĘKI
PAŃSKIEJ
Nie tylko w czasie świąt – w Dniu gorzkiej Męki, Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa – Wielki Post jest
szczególnym czasem pokuty, nawrócenia, wyrzeczeń wynagradzających Panu Bogu za nasze grzechy,
schodzeniem coraz bardziej w głąb siebie, tak by nie było to opisane w Piśmie Świętym rozdarcie szat,
ale serca... Aby łaską Bożą nastąpiła w nas dobra przemiana. Aby nasze serce było przygotowane,
oczyszczone na przeżycie Świętego Triduum Paschalnego, towarzyszenia Panu Jezusowi od czwartkowej Wieczerzy Pańskiej do Wielkiego Piątku – Męki Pańskiej.
Bardzo nam może pomóc, być jak najbliżej z Panem Jezusem cierpiącym i tak pragnącym naszego z Nim zjednoczenia, Zegar Męki Pańskiej. Zgromadzenie Pasjonistów dzieli się
z wiernymi praktyką przeżywania całego dnia w rytmie Męki
Jezusa Chrystusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne
wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym i najstarszej Tradycji
Kościoła. Rozważanie rozpoczyna się w czwartek o godzinie
19 wieczorem, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi Apostołom, a kończy się w piątek o godzinie
18 dnia następnego złożeniem do grobu ciała Pana Jezusa. To
praktyka modlitewna stosowana od wieków, modlitwy do odmówienia na początku każdej z godzin (początek, fragment
Pisma Świętego dot. wskazanej godziny) i więcej informacji,
możemy znaleźć pod linkiem:
https://www.pch24.pl/zegar-meki-panskiej--podejmiesz-wyzwanie-,41984,i.html
lub http://www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl/?p=5812.

5

KWIECIEŃ 2019

Ogród Oliwny.

PIĄTEK
24.00 W NOCY
Jezus przed kapłanami żydowskimi
1.00 W NOCY
Jezus fałszywie oskarżany
2.00 W NOCY
Jezus wyszydzany i policzkowany

CZWARTEK

3.00 W NOCY
Jezus patrzy na wypierającego się Go Piotra

19.00 WIECZOREM
Jezus umywa nogi swoim uczniom

4.00 W NOCY
Jezus uwięziony w ciemnicy

20.00 WIECZOREM
Jezus w czasie wieczerzy ustanawia Eucharystię

5.00 RANO
Jezus stoi przed Piłatem

21.00 W NOCY
Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym

6.00 RANO
Jezus wyśmiany przez Heroda

22.00 W NOCY
Jezus w czasie modlitwy poci się krwią

7.00 RANO
Jezus porównany przez Piłata ze złoczyńcą Barabaszem

23.00 W NOCY
Jezus otrzymuje pocałunek od Judasza

8.00 RANO
Jezus przez oprawców biczowany
9.00 PRZED POŁUDNIEM
Jezus cierniem ukoronowany

Dom Kajfasza.

10.00 PRZED POŁUDNIEM
Jezus na śmierć skazany
11.00 PRZED POŁUDNIEM
Jezus dźwiga Krzyż na Golgotę
12.00 W POŁUDNIE
Jezus z szat obnażony i przybity do Krzyża
13.00 PO POŁUDNIU
Jezus przebacza Dobremu Łotrowi
14.00 PO POŁUDNIU
Jezus daje nam Maryję za Matkę
15.00 PO POŁUDNIU
Jezus umiera na Krzyżu
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię
aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23,44-46).
16.00 PO POŁUDNIU
Jezus włócznią przebity
17.00 PO POŁUDNIU
Ciało Jezusa spoczywa na łonie Matki
18.00 PO POŁUDNIU
Ciało Jezusa złożone do grobu
W wyżej podanym zegarze podajemy godziny wg naszych
miar czasu. Żydzi mierzyli czas inaczej, zapisy w Piśmie Świętym podawane są wg ówczesnych norm. Pierwsza godzina ich
dnia zaczynała się rano o naszej godzinie 6.00. Ich godzinie
6.00 odpowiada nasza godz.12.00, zaś ich godzina 9.00 to
nasza 15.00. Śmierci Pana Jezusa towarzyszyły nadnaturalne zjawiska, zapadła ciemność, zadrżała ziemia, pękały skały,
otworzyły się groby, a zmarli, którzy z nich wyszli chodzili po
Jerozolimie, na dwie części rozdarła się zasłona oddzielająca
miejsce Święte Świętych w Świątyni Jerozolimskiej. Pęknięcie
skały można zobaczyć w Bazylice Grobu Pańskiego, pod Kaplicą Ukrzyżowania, w kaplicy Adama.

Droga do Jerozolimy z ogrodu oliwnego.

Bazylika w Ogrójcu.

Bazylika Grobu Pańskiego.

Barbara Zapadlińska
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Ujrzał
i uwierzył
Z ks. prof. Jerzym Chmielem
rozmawia ks. Andrzej Klimara
co bądź prostych, zaczęła nawracać ludzi bardziej wykształconych i doprowadziła do powstania całego chrześcijaństwa.
To jest rzeczywiście rzecz niesłychana. Najważniejsza jest jednak wiara i zaufanie, a argumenty wymienione wyżej są tylko
wspierające.

ks. prof. Jerzy Chmiel (ur. 1935). Święcenia kapłańskie przyjął w 1958
roku. Emerytowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II
w Krakowie. Były kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki.
Prorektor PAT oraz dwukrotny dziekan Wydziału Teologicznego.

Życie Pana Jezusa zmierzało do momentu kulminacyjnego, którym był Krzyż i Zmartwychwstanie. Na
jakiej podstawie opiera się przekonanie o Zmartwychwstaniu?
– Przede wszystkim to jest sprawa wiary. Jeden z najwybitniejszych biblistów niemieckich ks. Joachim Gnilke, z pochodzenia Ślązak, pisząc życiorys Jezusa, skończył książkę na
zdjęciu z krzyża. Napisał potem, że Zmartwychwstanie nie
należy już do historii, ale należy do wiary.
Czyli nie ma żadnych argumentów?
– Argumenty są. Można je podzielić na trzy grupy. Pierwsza: uczniowie widzieli Chrystusa Zmartwychwstałego. Druga: pusty grób – był i jest faktem. Trzecia: przepowiadanie
apostołów. Pamiętajmy, że apostołowie – uczniowie Jezusa
po Jego ukrzyżowaniu i złożeniu do grobu, po prostu uciekli. Dopiero Maria Magdalena przybiegła do Piotra i Jana
i powiedziała, że widziała Pana. Poszli, zobaczyli pusty grób
i zaczęli głosić nowinę o Zmartwychwstaniu. Jeżeli ktoś głosi taką prawdę z narażeniem życia, a wszyscy ponieśli śmierć
gwałtowną, albo narażeni byli na cierpienia, to na pewno nie
kierowali się jakimiś zwidzeniami, jakimś swoim pomysłem.
Byli przekonani o zmartwychwstaniu. Ta gromada ludzi, bądź

Dlaczego Pan Bóg od nas oczekuje wiary, a nie wiedzy na temat swojego Zmartwychwstania?
– Jeśli nie będzie wiary, to żadne argumenty ani ślady nie
pomogą. Zmartwychwstania nie da się udowodnić dlatego, że
to nie jest rzecz, którą żyjący może fizycznie sprawdzić. Wiedza tutaj, niestety, się kończy. Gdyby była potrzebna wiedza,
a nie wiara, to Jezus by nam więcej objawił. Wiara jest bardzo
cenna, bo polega na zaufaniu Bogu. Natomiast wiedza mogłaby nas doprowadzić do własnych kalkulacji, obliczeń, co nam
się w życiu należy, a co po śmierci. Stalibyśmy się wyrachowani, w sumie odeszlibyśmy od Boga, a przecież tu chodzi o bezinteresowną miłość i oddanie się Jemu.
Analizując ewangeliczne opisy Zmartwychwstania
Chrystusa widzimy, że one kryją w sobie sprzeczności
i wiele zagadek.
– Gdy jest kilku wiarygodnych świadków, to ich zeznania zawsze będą różne, jeśli chodzi o szczegóły. Jeśli są jednakowe, to jest podejrzenie, że się umówili. Poza tym zmartwychwstanie jako zjawisko ponadhistoryczne nie może być
adekwatnie opisane przez ludzi. Ten fakt przekracza nasze
rozumienie, tak jak i ukazywanie się po zmartwychwstaniu
Jezusa jednocześnie w Galilei i Jerozolimie. Uzgadnianie takich faktów jest rzeczą niemożliwą. Poza tym jest uzasadnione psychologicznie, że uczniowie byli pod takim wrażeniem,
iż nie byli w stanie zapamiętać wszystkich faktów.
Teologia używa bardzo często takiego pojęcia jak
Ciało Przemienione Chrystusa. To nazwa ciała po
Zmartwychwstaniu. Co to oznacza i jak można sobie
wyobrazić takie sprzeczności – Pan Jezus przechodzi
przez zamknięte drzwi, a z kolei przygotowuje posiłek
i spożywa go z apostołami nad jeziorem.
– Ciało to uzyskało nowe wymiary. I w tych nowych wymiarach Jezus pokonuje przeszkody, znika nagle, pojawia się
nagle. Natomiast jest to w dalszym ciągu ciało ludzkie, i jako
takie może spożywać pokarm, którego specjalnie nie potrzebuje. Trzeba przyznać jednak, że nie znamy tak dokładnie
istoty Ciała Przemienionego. W tym ciele Chrystus przez
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jednych był poznawany, przez innych nie. Niektórzy uczniowie wędrowali z Nim do Emaus, rozmawiali, ale nie poznali
od razu, że to Chrystus. Maria Magdalena też Go od razu nie
poznała – mówiła do „ogrodnika”. Dopiero po jakimś czasie
przekonywali się, że to Jezus. Musiało więc być w tej postaci coś, co różniło Jezusa od osoby wcześniej poznanej i coś,
co ich przekonało, że to jest Chrystus. To przekonanie było
tak silne, że mamy spisane doświadczenie uczniów, którzy
z przerażonych, zrezygnowanych, stali się głosicielami prawdy
o Zmartwychwstaniu.
Pojawiają się w mitologiach starożytnych pewne opisy bogów podobne do Zmartwychwstania. Jeśli
wcześniej znano takie pojęcie, które jest wynikiem tęsknot człowieka do nieśmiertelności, to czy Chrystus
nie jest tylko wytworem naszych pragnień i wyobraźni?
– Owszem, mamy opisy zmartwychwstania bogów pogańskich, ale nikt z ludzi żyjących tutaj, ziemian, nie zmartwychwstał – oprócz Chrystusa. Jest opis u św. Mateusza, że
było trzęsienie ziemi i wielu zmarłych wyszło z grobu, ale tam
ukazały się kościotrupy. Opisy zmartwychwstania bogów,
czyli powrotu do życia, świadczą o tym, że Bóg przygotowywał
człowieka na przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Wpisana jest w nas tęsknota za przyszłym życiem i umysł człowieka
tworzył wcześniej wizje, modele mitologiczne, żeby zobrazować, jak to może wyglądać. Był to pewien etap w ewolucji
świadomości człowieka. Trzeba było przez to przejść, aby potem człowiek mógł rozpoznać to zjawisko zmartwychwstania
w przypadku Chrystusa – w innym razie byłoby ono zupełnie
niezrozumiałe.
Można więc mówić o rozwoju pojęcia idei Zmartwychwstania?
– Oczywiście. Są pewne aluzje do Zmartwychwstania
już w Starym Testamencie – np. historia Jonasza jest bardzo
ciekawa. Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby.
Mogła to być metafora jakiegoś niebezpieczeństwa. Potem Jonasz wydostał się. Jezus powołuje się na tę historię – na znak
Jonasza. W przypadku Jezusa to nie było ożywienie trupa. Był
to nowy rodzaj istnienia.
Co osobiście przekonuje Księdza do wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego?
– Jego sama postać – postać Jezusa. On przecież nikogo nie zmusza do pójścia za sobą, ale zaprasza. Zapraszał
młodzieńca, który nie poszedł, bo miał dużo dóbr. Zapraszał
apostołów, którzy poszli, celnika, rybaków. Zapraszał nawet
funkcjonariusza policji świątynnej – Szawła, który się nawrócił. Trzeba przyjąć to zaproszenie i po prostu przeżyć zjawisko
Chrystusa. Trzeba zaufać Jezusowi. Kto tego nie przeżyje, to
zawsze będzie miał jakieś lęki.
A czy całun turyński może kogoś przekonać do wiary w Jezusa Zmartwychwstałego?
– Całun turyński nie może nikogo przekonać, może być
motywem wiary i jest takim dla wielu ludzi. Ja zajmuję się
całunem turyńskim od 21 lat, odkąd powstało w Krakowie
Studium Syndonologiczne przy Polskim Towarzystwie Teologicznym. Należy do niego kilkadziesiąt osób z całej Polski – lekarzy, przyrodników, chemików, fizyków itd. Twierdzą, że nie
można mówić tutaj o fałszerstwie.
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Ale skoro Zmartwychwstanie miałoby być sprawą
wiary, to czy Bóg by zostawiał takie dowody?
– Trudno całun nazwać dowodem. To ślad. Nie można
jednak jednoznacznie twierdzić, że to jest ślad Jezusa. Jeżeli kogoś całun przekonuje, to jego indywidualna sprawa. Ja
uznaję autentyczność całunu, ale zawieszam sąd, czy na nim
jest odbita twarz Jezusa.
Co świadczy o autentyczności tego płótna?
– Wiek płótna, dokładne odtworzenie wszystkich części
anatomicznych – z punktu widzenia anatomopatologii nie
ma żadnego błędu lekarskiego. To nie może być fałszerstwo
w średniowieczu, ponieważ wtedy nie znano tak ciała ludzkiego. Jest nawet więcej szczegółów niż w opisach ewangelicznych. Dokładnie odbita jest też korona cierniowa – a była
to taka „czapa” z chrustu. Zaznaczone jest biczowanie za pomocą podwójnych metalowych kulek. Dokładnie zarysowane
są wszystkie rany, wylew krwi. Botanicy izraelscy, którzy nie
wierzą w Jezusa potwierdzają, że pyłki na całunie są z Ziemi
Świętej, z Palestyny i pochodzą od roślin kopalnych, których
już teraz nie ma.
A co przeciwnicy najbardziej zarzucają całunowi?
– Najczęściej, że to jest fałszerstwo średniowieczne. Takie fałszerstwa bywały. Było około 40 całunów fałszywych
i wszystkie zostały zdemaskowane jako namalowane. Na całunie turyńskim nie ma żadnych śladów ani farby ani pociągania
pędzlem. Był też spór o przebicie rąk, ale istnieje przy ukrzyżowaniu możliwość takiego przebicia rąk, jaki ukazują ślady
na całunie – przez środek dłoni do nadgarstka. Był również
problem z węglem radioaktywnym, ale okazało się, że całun
był cały czas na widoku, przeżył też pożar katedry, w której
się znajdował, co musiało zmienić ilość węgla w jego składzie.
Poza tym, jeżeli rzeczywiście ten całun jest świadkiem jakiegoś błysku związanego ze zmartwychwstaniem, to się musiało
to spowodować zmianę ilościową węgla.
Próbowano takie teorie wysuwać, że Zmartwychwstanie wiązało się z jakąś szczególną eksplozją energii.
– Tak niektórzy twierdzą. W wypadku całunu był to rodzaj takiego promieniowania, które nie zniszczyło płótna, ale
zaznaczyło postać Chrystusa. Odbicie postaci jest tylko na
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O PRZYJAŹNI (4)
KS. ROBERT NĘCEK

PRZYJAŹŃ SOLIDARNYCH SUMIEŃ

P

rzyjaźń jest dojrzałą formą miłości. Przyjaciela
się nie szuka. On sam się pojawi w najmniej
spodziewanym momencie. Później trzeba mieć
jedynie czas dla niego. Oznacza to, że do przyjaźni się
dojrzewa, a wówczas ona kwitnie i owocuje jak piękne,
zdrowe i silne drzewo. Czasami ktoś stawia sobie pytanie:
dlaczego ona mnie tak polubiła? Wiem, że mnie musi
szanować, ale dlaczego polubiła? Ano dlatego, że człowiek
stara się dorastać do przyjaźni. Zauważa sprawy, uprzedza
prośby. Patrzy oczyma serca, a połączone intuicyjnie serca
wyczuwają, czego drugiej osobie potrzeba. W ten sposób
spotykając się ramię w ramię, idą przez świat wzajemnie
sobie pomagając. Pomoc ta przybiera formę solidarności.

B

yć solidarnym to dostrzegać drugiego człowieka,
ale nie jako narzędzie, które się wykorzysta,
a potem porzuci, lecz jako podmiot, który należy
objąć troską. Być solidarnym – jak pisał w encyklice
„O społecznej trosce Kościoła” Jan Paweł II – to przekraczać
siebie w duchu bezinteresowności. Solidarność jest
podjęciem zobowiązania do poręczenia za siebie
nawzajem. To nic innego jak wzajemność. Nie ma tu
zatem miejsca na udawanie lub pozorowanie. Udawanie,
że podjęło się zobowiązania wypływające z przyjaźni,
prowadzi do patologii ludzkich zachowań, a wówczas
w miejsce normalności pojawia się nienormalność.
W takich okolicznościach trudno o zaufanie i trudno
o wierność przyjaźni. Chodzi o to, że nie każde „razem”
jest już solidarnością, gdyż autentyczna solidarność nie
jest mentalnością mafijną typu: noga nogę wspiera, ręka
rękę myje lecz jest – jak podkreślał ks. Józef Tischner –

powierzchni jednej strony, natomiast krew, która tam była
– przesiąknęła na drugą stronę. Można to porównać do negatywu. Technika tego odbicia to jednak dla nas rzecz nieznana. W każdym razie twarz odbita na całunie nie ma wyrazu
śmierci.
Czy można użyć określenia, że całun to jest piąta
ewangelia?
– Można by tak powiedzieć. Z tym, że ta ewangelia (tak jak
tamte cztery) też człowieka nie przekona, jeśli nie ma otwarcia. Sceptycyzm zawsze jakiś będzie i zawsze może być wroga
postawa. Najwięcej przeciwników całunu jest wśród duchownych – księży. To może być zrozumiałe, boją się, by tego nie
wprowadzić jako dogmatu wiary. Ja sam przestrzegam przed
tym i w pewnym sensie tępię entuzjastów. Mamy przecież
większe cuda. Dałem propozycję, że gdy będzie już bazylika
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, to może by w bocznej
kaplicy dać fotograficzną kopię całunu jako ikonę. A ze sceptykami często bywa tak jak z Janem Wilsonem, historykiem
z Oxfordu. Był on agnostykiem. Na zlecenie miał napisał coś
o fałszerstwach całunu turyńskiego. Zaczął zbierać materiały
i się nawrócił i powstała książka o prawdziwości całunu.
A czy w Nowym Testamencie można trafić na ślady
całunu?
– W Ewangelii św. Jana jest mowa o całunie. Wyraźnie jest
to napisane. Jest także fragment o chuście, która była na twarzy Jezusa, kiedy Go zdejmowano z krzyża. Był to odrębny ka-

wałek materiału, w który była owinięta głowa. Mało się o niej
mówi, a pojawiła się ostatnio książka w USA na ten temat.
Publikacja oparta jest na najnowszych badaniach. Okazuje się,
że chusta ma tę samą, bardzo rzadką grupę krwi, jaka jest na
całunie – AB. Chusta od VIII wieku znajduje się w Hiszpanii.
Od czasu, gdy zbudowano sanktuarium w Owiedo, tam się ją
przechowuje. Do tej pory nie przywiązywano do niej uwagi.
Dopiero teraz zaczęły się badania i widoczne są jej związki z całunem. Jest jeszcze druga chusta we Włoszech, którą
archeolodzy też uważają za autentyczną. Jest to możliwe, bo
tych chust mogło być więcej. Jezusa wycierano z potu i krwi.
Nie wiemy, ile chust – ręczników wykorzystano.
Apostołowie, widząc pusty grób i płótna uwierzyli...
– Ewangelia św. Jana, rozdział XX, podaje, że Piotr i drugi uczeń – Jan – weszli do grobu i ujrzeli leżące płótna. Jan
napisał: „ujrzał, ujrzeli, uwierzył”. Co ujrzał? Co ujrzeli? Ujrzeli dziwny układ tych płócien. Były tak ułożone, jakby ciało wyszło przez płótno. Pamiętam, jak jedna hrabina włoska,
pielęgniarka z czasów wojny powiedziała, że ją przekonuje
jedna rzecz – nie można oderwać bandaża od rany, żeby rany
nie zniekształcić. A płótna w grobie nie było oderwane. Jezus przeszedł przez te płótna. Apostołowie uwierzyli, że to
nie była kradzież ciała. Pusty grób w kształcie, jaki się ukazał
pierwszym świadkom, nie pozostawiał wątpliwości o zmartwychwstaniu Jezusa.
Dziękuję za rozmowę.

solidarnością sumień. Oznacza to, że być człowiekiem
solidarnym, to móc na nim polegać i móc na niego liczyć.
Sumienie jest tym czymś w człowieku, co powoduje, że
można się na nim oprzeć, a można się na nim oprzeć tylko
wtedy, kiedy sumienie jest pewne.

O

to wczesnym rankiem na autostradzie jedzie
na łączeniu dwóch pasów kierowca samochodu
osobowego. Za nim podąża szybko drugi samochód
i nie bardzo potrafi ominąć jadącego przed nim. Użył więc
klaksonu i nagle widzi, jak kierowca denerwując się –
zamiast zjechać na wybrany przez siebie pas – obraca się
w aucie przez prawe ramię do tyłu, by zobaczyć co się dzieje
za nim. Zapomniał, że do tego służą lusterka wewnętrzne
i zewnętrzne. Tym sposobem – nie jadąc pewnie – sam
był zdenerwowany i dodatkowo zdenerwował innych.
Każdy człowiek, która działa z sumieniem wątpliwym
i niepewnym, staje się niebezpieczny nie tylko dla siebie,
ale także dla otoczenia. Niepewność ta staje się źródłem
licznych kompleksów. Taki człowiek nie potrafi bronić
ani siebie, ani przyjaźni, którą pragnie zawrzeć. Na takim
sumieniu nie da się budować żadnych międzyludzkich
relacji.

P

łaszczyzną utwierdzania się w pewności sumienia
jest modlitwa. Oznacza to, że przyjaźń jest możliwa
tylko między ludźmi, którzy rozumieją wartość
doskonalenia siebie, gdyż – jak mówił kard. Jean-Marie
Lustiger – „modlimy się tak, jak wierzymy, a żyjemy tak, jak
się modlimy”.

NAJTRUDNIEJSZE STRONICE BIBLII
Przy czytaniu Pisma Świętego nasuwa się nam wiele pytań. Biblista-Duszpasterz chętnie na nie odpowie. Jest to
cenny dialog z Czytelnikami, który pozwala sformułować wiele problemów. Niech przedstawione tu proste odpowiedzi zachęcają do dalszych poszukiwań i prowadzą do lektury przechodzącej w modlitwę i coraz bliższe obcowanie z Tym, który przez ludzkich natchnionych autorów przekazuje nam swoje słowo prowadzące do zbawienia.

o. Tomasz Dąbek OSB

Czym się różni piekło od piekieł?

P

iekło to w naszej nauce stan kary wiecznej i według
Katechizmu Kościoła Katolickiego: „stan ostatecznego
samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi”, jako
następstwo śmierci w stanie grzechu śmiertelnego, bez żalu i
bez przyjęcia miłosiernej miłości Boga (KKK 1033). To nie Bóg
skazuje biednego grzesznika na taką karę, ale on sam trwa w
swoim odwróceniu i nie chce tego zmienić do ostatniej chwili
swego ziemskiego życia, kiedy ma jeszcze taką możliwość.
Natomiast słowo „piekieł” w Wyznaniu wiary, to
odpowiednik starożytnego przekonania o stanie ludzi po
śmierci. Ten stan, czy miejsce ich pobytu, Semici nazywali
Szeolem (Otchłanią), Grecy - Hadesem. Jest to ogólne
określenie stanu po śmierci, bez szczegółowego podawania: czy
jest to stan szczęścia, czy cierpienia. Dlatego w przypowieści
o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31) obydwaj po śmierci są
w Szeolu. Jeden cierpi męki w Otchłani, czyli jej dolnej części,
zwanej przez Izraelitów Gehenną (od doliny na północ od
Jerozolimy, splamionej kultem pogańskiego bożka Molocha,
dla którego palono dzieci w ofierze). Drugi jest na łonie

Abrahama – gdzie sprawiedliwi Izraelici mieli radować się ze
swym praojcem. Jezus posługuje się obrazami używanymi
przez rabinów, co nie oznacza, że potwierdza, iż tak dokładnie
wyglądał los po śmierci grzeszników i sprawiedliwych.
Zaznacza tylko różnicę zależną od ich postępowania podczas
życia na ziemi.
Zstąpienie Chrystusa do piekieł oznacza, że umarł
prawdziwie, a Jego zbawcza śmierć objęła swym zasięgiem
także tych, którzy żyli wcześniej: „(...) poszedł ogłosić
[zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest
osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę” (1 P 3, 19-20).
Tomasz M. Dąbek OSB (ur. 1952); święcenia kapłańskie przyjął
w 1979 roku. Był proboszczem oraz przeorem Ojców Benedyktynów
w Tyńcu. Obecnie profesor i wykładowca egzegezy Nowego Testamentu
oraz teologii biblijnej.
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niedościgniony. Pod każdym względem. Przy nim np. nie
można było zakląć, czy powiedzieć jakiś nieodpowiedni kawał.
Ci, którzy z nim rozmawiali, wiedzieli o tym. On niczego nie
zakazywał, nie krzyczał na nikogo, ale swoją osobą i postawą
budził szacunek.

Ojciec zastępował matkę

AGNIESZKA BEDNARSKA

JEST DLA NAS WZOREM
2 kwietnia obchodziliśmy smutną rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Już niedługo, bo 18 maja przypada rocznica Jego urodzin. Pomiędzy tymi datami dokonało się życie jednego z największych Polaków. Karol Wojtyła jest nam bliski również przez miejsce swoich urodzin. Podczas swoich papieskich
wizyt nad Skawą z sentymentem i ze wzruszeniem wspominał dom rodziny, przyjaciół, profesorów
oraz miejsca, z którymi był najbardziej związany. Jedną z osób, które doskonale pamiętały Lolka
jako ucznia i młodzieńca, był Tadeusz Gajczak.

Lolek był niedościgniony

Tadeusz Gajczak

Tadeusz Gajczak miał w swoich archiwach bardzo ciekawe i unikatowe zdjęcie: widać na nim jego ojca w mundurze austriackim, a na pierwszym planie w otoczeniu innych
żołnierzy siedzi Karol Wojtyła senior – ojciec Jana Pawła II.
Obydwaj służyli w wojsku austriackim w tym samym pułku
i nie przypuszczali wówczas, że w przyszłości los połączy także ich synów.
Tadeusz Gajczak po raz pierwszy zetknął się z przyszłym
papieżem – Karolem Wojtyłą – jesienią 1932 roku. Wówczas
rodzina Gajczaków przeniosła się z Torunia do Wadowic.
Mój ojciec był pracownikiem sądowym i został służbowo oddelegowany do Wadowic – wyjaśnia Tadeusz Gajczak.
– Jestem rówieśnikiem Ojca Świętego. W 1932 roku obydwaj
mieliśmy po 12 lat. Byłem wówczas w trzeciej klasie i z Torunia
przeszedłem automatycznie do trzeciej klasy wadowickiego
gimnazjum. W klasie nas było 46 osób, w tym Lolek, bo tak
nazywaliśmy Karola Wojtyłę. Klasa składała się z chłopców
pochodzących z rozmaitych środowisk: począwszy od rolników, robotników, po inteligencję.
– Zawsze byłem towarzyski. Z Lolkiem zawarliśmy automatycznie znajomość, tak jak z pozostałymi kolegami – wspomina Gajczak. – Ale oczywiście Lolek był dla nas wszystkich

Wielki wpływ na Karola Wojtyłę miał dom rodzinny. Jego
ojciec służył w austriackim wojsku w czasie rozbiorów Polski.
Był bardzo religijny. Matka – Emilia, również bardzo pobożna, zajmowała się domem. Tadeusz Gajczak uważa jednak, że
rodzina Wojtyłów miała pecha, który ją prześladował. Zaczęło
się od tego, że na kilka lat przed narodzeniem Karola przyszła
na świat córka Wojtyłów, ale wkrótce zmarła. Poza tym Karol
miał starszego brata Edmunda, który po studiach medycznych został lekarzem na wysokim stanowisku zastępcy pierwszego lekarza prymariusza w szpitalu powszechnym miejskim
w Bielsku. Jednak również zmarł młodo w 1932 roku. Jeszcze
wcześniej, bo w 1929 roku umarła matka Karola. Został, więc
tylko ojciec z synem. Obydwaj, Karole: senior i junior.
– Oni stanowili taką zgraną paczkę – mówi Tadeusz
Gajczak. – Ojciec potrafił np. z Karolem grać w piłkę. Niekiedy
nawet odbijali w domu. Mieli takie przelotowe mieszkanie.
Z korytarza, z ganku wchodziło się do kuchni i później przechodziło do dwóch dalszych pokoi. Poza tym odbywali wspólne wycieczki w niedzielę. Jechali pociągiem do Kalwarii i tam
chodzili dróżkami albo szli na Leskowiec.
Ich zachowanie świadczyło o serdecznym stosunku rodzinnym. Ojciec musiał pełnić funkcje zmarłej żony. Robił
zakupy, gotował.
– Stołowali się w jadłodajni pana Banasia, naprzeciwko
ich domu. Ulubioną potrawą Karola seniora były flaczki – dodaje Gajczak.
Tadeusz Gajczak wspomina też, że ojciec papieża był
wspaniałym człowiekiem. Kochał ludzi, świat. Był uprzejmy,
bardzo grzeczny. Widać było, że syn stara się go naśladować.

Czasami podpowiadał
Przyszły papież był znakomitym uczniem.
– Przede wszystkim to był bardzo solidny chłopiec.
On uczył się zarówno matematyki, jak i łaciny i greki, fizyki, chemii. Pasją jego był język polski, ale on we wszystkich
przedmiotach był dobry. To był chyba jedyny młody człowiek
na przestrzeni istnienia naszego gimnazjum wadowickiego,
który miał same bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmio-

Ks. Figlewicz z ministrantami.

tów – mówi Gajczak. – Chętnie też pomagał innym uczniom.
Byłem raz u niego, żeby mi pomógł z historii, bo opuściłem
kilka lekcji w szkole z powodu choroby. Wtedy zobaczyłem,
jaki ma szeroki pogląd na kwestie historii. Prawdopodobnie
w domu z własnej inicjatywy robił sobie dodatkowe notatki,
wykresy, co się wydarzyło w danym roku, wieku i przez to
miał usystematyzowaną wiedzę. Pomagało mu to w śledzeniu
różnych wątków historycznych i ułatwiało wyrobić sobie pogląd na daną sprawę. Obserwując go, uczyłem się punktualności i systematyczności w nauce.
Na lekcjach przyszły papież był spokojny, ale to nie oznacza, że był nieśmiały. Z każdym z kolegów, czy profesorów
rozmawiał otwarcie, uczciwie i bardzo kulturalnie. Raczej nie
podpowiadał. Chociaż zdarzały się takie wypadki.
– Nie pamiętam, w której to było klasie. W każdym razie
Lolek siedział za mną. Ja wezwany do odpowiedzi zdałem sobie sprawę, że nagle mi się film urwał i zdołałem tylko bokiem
szepnąć: „Podpowiedz”. I on rzeczywiście mi podpowiedział.
Potem po lekcji podziękowałem mu – wspomina Tadeusz
Gajczak. – Poza tym jak mieliśmy czasem jakąś klasówkę, czy
to z polskiego czy z obcego języka, to on bardzo szybko pisał
zadane wypracowania, gdyż miał doskonałą pamięć i wiedzę,
a potem tak jakby specjalnie się troszeczkę odsuwał w ławce,
żeby ktoś mógł zerknąć okiem na jego pracę i odpisać.

Z dziurą w skarpecie
Już mając 14 lat, około 1934 roku, Karol Wojtyła występował na scenie teatru szkolnego.
– My mieliśmy kontakty z koleżankami, rówieśnicami z gimnazjum żeńskiego im. Michaliny Mościckiej przy
Targowicy. Kilka dziewcząt z tej szkoły też przychodziło na
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brym piłkarzem. Grał najczęściej w drużynie z Rynku, ale często i w innych grupach, bo koledzy go zapraszali.
– Wszyscy mówili, że on był jedynie bramkarzem, a to
nieprawda. Lolek grał najpierw w obronie. Brał przykład
z lwowskiego zawodnika z „Pogoni” Lwów, który nazywał
się Martyna. Lolek w rozmowie ze mną często wspominał, że
chciałby dorównać Martynie. Martyna grał na pozycji ostatniego obrońcy przed bramkarzem. To była najistotniejsza pozycja. Później dopiero Karol przestawił się na bramkę – twierdzi Tadeusz Gajczak.

Zakazane owoce

Jan Paweł II na wadowickim rynku, 7 czerwca 1979 r.

próby, które prowadził najpierw prof. Foryś od języka polskiego, a potem dwóch panów – ojciec i syn – Kotlarczykowie.
Stefan – starszy, ojciec, interesował się teatrem, jeszcze
w okresie zaborów stworzył zespół. Jego syn – Mieczysław,
później prześcignął ojca. O ile starszy Kotlarczyk pisał i grał
sztuki wyłącznie polskich autorów, to Mieczysław przestawił się także na zagraniczny klasyczny repertuar – wyjaśnia
Tadeusz Gajczak.
Młody Kotlarczyk przysłuchiwał się i podglądał występy
szkolnych grup. Szkoła, nie mając własnej sceny, korzystała
z sali w Sokole albo z czytelni mieszczańskiej lub z domu katolickiego. Pierwszy raz widząc i słysząc Wojtyłę ocenił, że to
jest bardzo zdolny chłopiec. Zawarli znajomość, która wkrótce
przerodziła się w przyjaźń i od tego czasu spotykali się często
nie tylko na próbach teatralnych, ale także prywatnie. Razem
deklamowali w domu fragmenty sztuki.
– Z teatru przypominam sobie jedno zabawne wydarzenie. Pamiętam jak w wadowickim Sokole tuż przed wejściem
na scenę Lolek zauważył, że ma dziurę w długiej czarnej
skarpecie, a miał grać osobę z królewskiego rodu – opowiada
Gajczak. – Pobiegłem w poszukiwaniu igły i nici, ale nie znalazłem. Wróciłem, a Lolek był już na scenie. Z przerażeniem
patrzyłem jak obraca się do widowni, ale... dziury nie było
w skarpecie! Okazało się, że zamalował czarnym atramentem
fragment nogi, która była widoczna przez dziurę. Wyglądało
to tak, jakby skarpeta była cała!

Obrońca i bramkarz
Poza tym, Karol Wojtyła jako chłopiec bardzo lubił grać
w piłkę nożną.
Grało się wtedy „szmacianką”, bo piłka nożna była bardzo
droga – mówi Gajczak. – W Wadowicach istniały amatorskie
drużyny składające się z młodych chłopców. Poszczególne drużyny tworzyli młodzieńcy z danej dzielnicy: była więc grupa
z ul. Tatrzańskiej, 3 Maja, Rynku, ul. Mickiewicza, Gotowizny.
Żydzi mieli też swoją drużynę. Karol Wojtyła był bardzo do-

W ówczesnych czasach każdy ze studentów, bo tak nazywano uczniów, musiał mieć mundurek szkolny w granatowym
kolorze. Do tego dochodził niebieski lampas – w przypadku
gimnazjalistów i amarantowy u licealistów. Wszyscy nosili
też czapki rogatywki oraz bluzki dwurzędowe z błyszczącymi
srebrnymi guziczkami.
– Każdy się przyzwyczaił do noszenia tego mundurka po
paru tygodniach chodzenia. Tym bardziej, że po wyjściu ze
szkoły też trzeba było go nosić – mówi Gajczak – Poza tym były
inne surowe nakazy i zakazy, np. trzeba było być w domu przed
godziną ósmą wieczorem i nie wolno było pokazywać się samemu w towarzystwie kobiet. Nie słyszałem, aby Lolek kiedykolwiek złamał jakiś zakaz. Natomiast ja miałem taki przypadek,
który o mało nie zakończył się naganą w szkole. Z polecenia
ojca odprowadzałem znajomą, która była zaprzyjaźniona z rodzicami. Było to przed wieczorem. Chętnie skorzystałem z polecenia ojca, bo znajoma była ładną dziewczyną. Weszliśmy do
apteki koło kościoła, gdzie miała kupić lekarstwa. Po wyjściu
zobaczyliśmy, że z przeciwnej strony idzie dyrektor szkoły
z żoną i z siostrą żony. Ja oczywiście ukłoniłem się im elegancko. Ale on przeprosił panie i zwrócił się do mnie: „Wiesz, że nie
powinniście chodzić w towarzystwie damskim. Masz natychmiast pożegnać tę panią i wrócić do domu”.
Natomiast Karol Wojtyła bardzo lubił kremówki.
Hagenhuber, który założył cukiernię i kawiarnię w Wadowicach
pochodził z Wiednia. Przywiózł stamtąd recepturę na pyszne
ciastka.
– Z tym alkoholem w kremówkach to absolutna nieprawda. Ciastka te były pieczone bez użycia alkoholu – twierdzi
Gajczak. – Papież wspominał w 1999 roku w Wadowicach, że
po maturze chodziliśmy do cukierni i tam spożywaliśmy kremówki. Powiedział: „Jak to się stało, że one nam nie zaszkodziły?” Chodziło o to, że robiliśmy pomiędzy sobą zakłady, kto
zje więcej kremówek. Ich ilość spożywana przez niektórych maturzystów mogła rzeczywiście niejednemu zaszkodzić. Ja nie
przepadałem za kremówkami, więc nie miałem tego problemu.
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To było w roku 1930, w momencie, kiedy zdawali
z Karolem Wojtyłą z III klasy szkoły podstawowej do I gimnazjalnej. Lolek służył wtedy do Mszy świętej, a Jurek poszedł
do budynku gimnazjum i tam dowiedział się, że zdali obydwaj.
Kluger z tej radości niewiele się zastanawiając, wszedł do kościoła podczas mszy św. Przyszedł przed wielki ołtarz, przyklęknął i szeptem woła: „Lolek!”. Lolek wzdrygnął się, głupio
mu się zrobiło, a Jurek dalej mówi: „Zdaliśmy!”.
Jerzy Kluger twierdził, że był jedynym kolegą papieża od najmłodszych lat aż do powołania Karola na Stolicę
Apostolską. Ale to nie jest prawdą, bo Papież miał wielu kolegów. On ze wszystkimi jednakowo dobrze żył – mówi Gajczak.
– Każdy, kto do niego podszedł, usłyszał coś przyjemnego,
dobrego, kulturalnego. Nasz kolega inżynier Teofil Bojęś wydał książkę „Ostatni Mohikanie” i tam jest szczegółowy wykaz
nazwisk wszystkich, którzy uczęszczali z Papieżem do klasy,
obojętnie jak długo.
Z książki wynika, że pierwsze kontakty przyjacielskie papież miał z którymś z braci Piotrowskich. Byli to dwaj bliźniacy – jeden lekarz, drugi taksówkarz. Obaj zmarli po amputacji nogi. Oprócz nich był jeszcze Szczepan Mogielnicki,
który później mieszkał w Zatorze; Żmuda, którego ojciec był
dyrektorem szkoły w Choczni, Poiwka, który później był lekarzem. W 1935 roku przybył do Wadowic Zbyszek Siłkowski,
który wszedł do grupy kolegów. Przyjacielem był też Genek
Mróz z Limanowej – jego ojciec był urzędnikiem finansowym.
Poza tym kolegą był jeszcze Antoni Bohdanowicz i Zbyszek
Gałuszka.

Wybrał jedną drogę
Karol Wojtyła był przystojny, zdolny, elokwentny i dlatego był bardzo lubiany przez koleżanki. Najwięcej kontaktu miał z Haliną Królikiewicz, córką dyrektora szkoły, która obecnie nazywa się Kwiatkowska. Później przyjaźnił się
z Danką Pukłówną i z Kazią Żakówną. Wszystkie trzy często
występowały z nim na scenie. Halina grała z Karolem Wojtyłą
jednak najczęściej. Zwykle była w roli głównej, a Karol grał
amanta. To wszystko były jednak kontakty tylko koleżeńskie.
– Ktoś wyraził się kiedyś, że Lolkowi podobała się Kasia
Żakówna, ale że nic z tego nie wyszło – mówi Gajczak.
Karol Wojtyła miał wiele talentów, m.in. polonistyczny
i aktorski, a także sportowy.
– Przed nim stało otwartych wiele dróg życiowych. Dla
niektórych niespodziewana była jego decyzja o tym, że będzie
księdzem – mówi Gajczak. – Mnie to nie zdziwiło, bo od początku był bardzo pobożny. Gdy zaczynał się uczyć w domu, to
zawsze przed rozpoczęciem nauki klękał przed figurką Pana
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Spotkanie szkolnych kolegów.

Jezusa, chwilkę się pomodlił i dopiero siadał do lekcji. Poza
tym zawsze przed pójściem do szkoły wstępował do bazyliki
i modlił się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Radość Tadeusza Gajczaka, jak wszystkich wadowiczan
i Polaków z wyboru papieża Polaka, była olbrzymia. Tadeusz
Gajczak był potem kilkakrotnie u Ojca Świętego w Rzymie
i w Watykanie. W 1985 roku, kiedy to odbyła się pierwsza
pielgrzymka z Wadowic do papieża Gajczak był duszą przygotowań. Podczas tej wizyty Ojciec Święty w prywatnej bibliotece podchodził do każdego wadowiczanina, a przy Gajczaku
najdłużej się zatrzymał.
– Podczas spotkania w Watykanie pokazałem mu dyplom
Sodalicji Mariańskiej z wadowickich czasów szkolnych. Karol
był prezesem Sodalicji, a ja jednym z członków. Na dyplomie
był jego podpis, ale poprosiłem o drugi podpis już jako papieża. Uśmiechnął się i poznał mnie – mówi Gajczak. – Potem
w czasie wspólnego obiadu w Rzymie z kolegami ze szkoły
każdy coś o sobie opowiadał i papież wtedy powiedział o mojej
rodzinie: „Pamiętam, że państwo mieszkaliście w Wadowicach
przy ul. 3 Maja”. Wzruszył mnie bardzo, że pamięta takie
szczegóły. Tyle lat minęło, a Lolek się nie zmienia. Do dziś pozostał niezwykły.
Rozmowa z Tadeuszem Gajczakiem została zanotowana w 2004 roku.
Tadeusz Gajczak zmarł w roku śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jurek w kościele, Lolek w synagodze
Na 7 tys. wadowiczan przed wojną w mieście było ok.
2 tys. Żydów.
W kamienicy tej, w której mieszkałem byliśmy otoczeni
Żydami. Na parterze mieszkały dwie rodziny, na pierwszym
piętrze – my, nad nami też rodzina żydowska. Żydów się spotykało wszędzie: na rynku, na ulicach, w kinie, w restauracji
– mówi Tadeusz Gajczak.
Dodaje jednak, że to były naturalne kontakty, wynikające
z codziennego życia. Czasem były bijatyki między uczniami
aryjskimi i Żydami, ale to były jedynie takie chłopięce awantury. Albo w szkole Żydowi obcięto pejsy albo został trochę
poturbowany.
Ojciec Święty kilka razy odwiedzał synagogi – mówi
Tadeusz Gajczak. – Ale był też taki przypadek, że Jurek Kluger,
jego przyjaciel pochodzenia żydowskiego, zawitał do kościoła.

Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Wadowicach, 7 czerwca 1979 r.
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PROROCZA WIZJA
KARDYNAŁA WOJTYŁY
Po zamachu z 13 maja 1981 r. Jan Paweł II
wkroczył na fatimski szlak maryjny. Treść
fatimskich objawień kontemplował do
ostatnich dni swojej ziemskiej wędrówki.

JESTEŚMY ŚWIADKAMI ŚCIERANIA SIĘ
POTĘG POZAZIEMSKICH
Już na początku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
zostaliśmy zadziwieni Jego decyzją, aby kolegialnie z biskupami i patriarchami Wschodu i Zachodu zawierzyć 7 czerwca 1981 r. cały świat Najświętszej Maryi Pannie, Matce Boga
(Theotokos). Na 1600. rocznicę I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz na 1550. rocznicę Soboru Efeskiego Papież przygotował List Apostolski do episkopatów Kościoła Katolickiego, w którym zapowiedział, że będzie to wspólna modlitwa do
Ducha Świętego, by ożywić nadzieję w poszukiwaniu dróg do
zjednoczenia Kościoła. Była to wielka idea Papieża Polaka, aby
kontynuować proroczą intuicję Papieża Jana XXIII przygotowania i zapoczątkowania „okresu wiosny i odrodzenia w życiu
Kościoła” (Encyklika Slavorum Apostoli Jana Pawła II, Nr 17).
Okazało się jednak, że „przeciwnicy” Boga skutecznie starali się temu zapobiec. Ojciec Święty, przebywając w Poliklinice Agostino Gemellego po zamachu, który dokonany został
na Jego życie 13 maja 1981 r., powiedział do mnie: My jesteśmy świadkami ścierania się potęg pozaziemskich. Zapytał także,
czy będzie mógł uczestniczyć w zaplanowanych na 7 czerwca
1981 r. uroczystościach. Jako członek zespołu leczącego Papieża wiedziałem, że nie będzie to możliwe. Po mojej odpowiedzi widziałem żal i smutek Ojca Świętego, a następnie Jego
„zatopienie się” w modlitwie.
Jak wiadomo, Jan Paweł II w zamachu nie zginął; w okresie przełomu tysiącleci Boża Opatrzność miała inne zadanie
dla Swego Namiestnika Chrystusa na ziemi! Ukazała światu zwycięstwo Maryi, gdy zamachowiec Ali Agca dokładnie
w 64. rocznicę objawień maryjnych w Fatimie z 1917 r. targnął się na życie Jej „podopiecznego”. Można by zadawać pytania i snuć filozoficzne rozważania, co by było, gdyby Jan Paweł II nie został w sposób cudowny uratowany przez Maryję.
W moim przekonaniu Ojciec Święty Jan Paweł II jednoznacznie odczytał „zamysł Boży” zawarty w zamachu na Niego, aby
światu ponownie przypomnieć Orędzie Matki Bożej przekazane dzieciom w Fatimie (i nie tylko). Stał się bowiem żertwą
dla Pana i świadomie przyjmował Swe cierpienia fizyczne, jak
i doświadczenia ataków Złego na powierzony Mu Kościół.
Po zamachu z 13 maja 1981 r. Jan Paweł II wkroczył na
fatimski szlak maryjny. Kontemplacja treści objawień i „odczytanie znaku” danego przez Pana Następcy Chrystusa na
ziemi spowodowały, że Ojciec Święty Jan Paweł II po fatimskim szlaku wędrował wytrwale do ostatnich dni tu na ziemi,
inspirowany przez Bożą Opatrzność, a my obserwowaliśmy
tego widoczne skutki.

RATUNEK W MARYI
Papież udał się do Fatimy w 1. rocznicę zamachu, aby nie
tylko podziękować za cudowne ocalenie, ale też by zawierzyć
ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi, wypełniając jedną z Jej
próśb. Jan Paweł II, 13 maja 1982 r., powiedział w Fatimie:
„Ja również udaję się do tego błogosławionego miejsca, aby
wysłuchać raz jeszcze, w imieniu całego Kościoła, orędzia
naszej Matki, przejętej troską o swoje dzieci. Staję tutaj jako
świadek zagrożeń narodów, ludzkości, na miarę apokaliptycznych”. Gdy okazało się, że życzeniem Matki Bożej Fatimskiej
było, aby zawierzenia świata Papież dokonał kolegialnie,
wówczas Biskup Rzymu, 25 marca 1984 r., wraz z biskupami świata na Placu św. Piotra, w obecności ponad 150 tysięcy
wiernych, przed statuą Matki Bożej z kaplicy Objawień w Fatimie zawierzył i poświęcił doczesny i wieczny los ludzi oraz
narodów, zwłaszcza tych, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebowały. Ojciec Święty poświęcił również
swoje życie w słowach: O jak głęboko odczuwamy potrzebę
ofiarowania się za ludzkość i za świat, za świat naszych czasów. W żarliwej modlitwie, głosem pełnym powagi i głębokiego wzruszenia, Jan Paweł II wołał: „O, Niepokalane Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę zła, które tak łatwo zakorzenia się
w sercach ludzi współczesnych, a którego nieobliczalne skutki
ciążą już dziś nad naszym życiem i zdają się zamykać drogi
ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas. Od wojny atomowej, od niewyobrażalnego samozniszczenia, od wszelkich
wojen – wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka, od
chwili poczęcia - wybaw nas! (...)”.

CZY PRZYPADKOWA ZBIEŻNOŚĆ?
13 maja 1984 r., niecałe dwa miesiące po „tajemniczym
obrzędzie”, będącym „światowym egzorcyzmem” Ojca Świętego Jana Pawła II – dokonanym 25 marca 1984 r. na Placu
św. Piotra – w Siewieromorsku (sowiecka baza wojskowa na
Morzu Północnym) doszło do wypadku, w wyniku którego poważnym zniszczeniom uległ militarny potencjał sowiecki skierowany na Zachód. W tygodniku „Domenicale” z 7 sierpnia
2004 r. Alberto Leoni, ekspert historii wojskowej, napisał: Bez
tego systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miał już
szans na zwycięstwo i tym samym opcja militarna została przekreślona. Ojciec Święty Jan Paweł II prawdopodobnie nie posiadał
informacji o tym zdarzeniu w ZSRR, bowiem jeszcze w 1986 r.
w rozmowie ze mną w czasie święta Wielkanocy wyrażał obawy o atomowe zagrożenie Europy, a nawet całego świata.
Podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II odbyły się jeszcze dwie pielgrzymki apostolskie do Fatimy. W 1991 r.
w 10. rocznicę zamachu udał się tam Ojciec Święty, aby podziękować Matce Najświętszej za dokonane zmiany w świecie: wynikłe z usilnego błagania w akcie zawierzenia w 1984 r.! W czasie pielgrzymki w 2000 r. dokonał beatyfikacji Sług Bożych
Franciszka i Hiacynty współuczestniczących z Łucją w sześciokrotnych widzeniach Matki Bożej w Fatimie w 1917 r., a także
podjął decyzję ujawnienia tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej.
8 października tego roku wraz z 1500 biskupami świata na za-
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kończenie Jubileuszowego Rok Świętego, ponownie zawierzył
los ziemi Niepokalanemu Sercu Maryi.
Niezwykłe owoce poświęcenia świata i ofiary życia Jana
Pawła można było zobaczyć, gdy Pan Bóg posługując się ludźmi dokonał w 1987 r., w ogłoszonym przez Papieża w Kościele
Katolickim Roku Maryjnym - „bezkrwawej degradacji” Związku Radzieckiego. Znikło widmo ewentualnej wojny atomowej
między państwami Układu Warszawskiego i NATO. Wiele
państw odzyskało swą niepodległość. W 1989 r. przestał istnieć mur berliński, symbol podziału w Europie. Wśród wielu narodów pojawiły się oznaki swobody praktyk religijnych.
Ustępowała przemoc władzy opartej na ateistycznym materializmie.

TAJEMNICZE WIZJE
PAPIEŻA LEONA XIII I PIUSA XII
Gdy wspominamy kolejną rocznicę zakończenia objawień
maryjnych w Fatimie - ostatnie odbyło się 13 października
1917 r., – powracamy pamięcią również do wydarzenia, które
miało miejsce 33 lata wcześniej, tj. 13 października 1884 r.,
a opisane zostało przez ojca Domenico Pechemino. Tego bowiem dnia Papież Leon XIII, po zakończeniu odprawiania
Mszy św. w prywatnej kaplicy, nagle doznał wizji ekstatycznej i usłyszał głosy, jakby rozmowę, dochodzące od tabernakulum – charczący i nieprzyjemny głos diabła, a z drugiej
strony Sanctissimum – miły i łagodny głos Chrystusa. Rozmowa w swej treści sprowadzała się do propozycji szatana:
Mogę zniszczyć Twój Kościół, na co Jezus powiedział: Spróbuj
tego dokonać. Szatan odparł: Potrzebuję na to czasu. Wybieram
wiek XX, potrzebuję na to 70, a może 100 lat. Pan Jezus wyraził
zgodę na tę próbę, mówiąc: Dam swoim wiernym siłę i moc do
wytrwania. Po ustaniu rozmowy Ojciec Święty Leon XIII pospiesznie udał się do swego prywatnego gabinetu, aby ułożyć
modlitwę do św. Michała Archanioła i polecił jej odmawianie
w całym Kościele - po wsze czasy.
Natomiast 33 lata po objawieniach fatimskich, Sługa
Boży Pius XII, w październiku 1950 r. zobaczył w Watykanie
znak podobny do „wirującego słońca”, które 13 października
1917 r. widziało w Fatimie ok. 70 tysięcy ludzi, przybyłych
na zapowiedziany dzieciom przez Maryję spektakularny cud.
Wtedy „cud słońca” przyczynił się do zaakceptowania Fatimy
wśród Portugalczyków i umocnienia ich katolickiej wiary. Los
ateistycznej rewolucji w Portugalii rozpoczętej w 1910 r. został
przesądzony. Pan Bóg, w nadzwyczajny sposób, zaapelował do
ludzkich sumień poprzez objawienia Matki Bożej w Fatimie.
Ojciec Święty Pius XII w otrzymanym znaku wirującego
słońca, nawiązującego do Niewiasty z Apokalipsy, symbolizującego zwycięstwo Maryi nad szatanem, odczytał akcepta-

cję Boga dla decyzji ogłoszenia 1 listopada 1950 r. dogmatu
o wzięciu Maryi z ciałem i duszą do nieba. Jak wynika ze świadectwa Papieża Piusa XII, widzenia wirującego słońca miał on
kilkakrotnie – dwa dni przed uroczystym ogłoszeniem tego
dogmatu, tj. 30 i 31 października, potem 1 listopada oraz –
w oktawę ogłoszenia, 8 listopada. Oprócz Papieża nikt nie doznał wówczas takiego widzenia.
Gdy w Roku Świętym, obchodzonym z okazji Jubileuszu
Odkupienia, a więc po 33 latach od wizji „wirującego słońca”
Piusa XII, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonywał 25 marca
1984 r. uroczystego zawierzenia ludzkości, od wizji Papieża
Leona XIII, która zapowiadała „panowanie szatana nad światem w XX wieku”, upłynęło dokładnie 100 lat. Ponieważ Matka Boża oznajmiła w Fatimie w 1917 r.: Jestem Matką Boską
Różańcową. Ludzie muszą zmienić swoje życie, prosić o przebaczenie za swoje grzechy i nie obrażać więcej Pana Boga, stanowisko
Papieża Jana Pawła II było następujące: Jeśli Kościół przyjął
orędzie z Fatimy, to przede wszystkim dlatego, że zawiera ono
prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą
i wezwaniem samej Ewangelii.
Dwa lata temu świętowaliśmy 100-lecie objawień fatimskich. Czy nadchodzi już czas zapowiedziany zwycięstwa Maryi? A może dojdzie do ostatecznej konfrontacji, którą w 1967
r. zapowiedział kardynał Karol Wojtyła? Jeszcze na dwa lata
przed jego wyborem na Biskupa Rzymu – Jana Pawła II, dane
Mu było z Bożą pomocą „ogarnąć wschodnie Imperium Zła”.
Na zakończenie wizyty w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych wypowiedział prorocze słowa, z którymi pozostawał
przez cały czas Swego pontyfikatu: „Stoimy dziś w obliczu
większej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość,
nie przypuszczam, aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi współczesnego chrześcijaństwa zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu
ostatecznej konfrontacji między Kościołem a Antykościołem
i Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności; to czas próby, w który musi
wejść Kościół, a polski szczególnie. Jest to próba nie tylko naszego rodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską z wszystkimi
jej konsekwencjami”.
Wierzymy, że z pomocą Ducha Świętego i nadzwyczajnej
interwencji Bożej Opatrzności, Kościół w konfrontacji zwycięży. Przeto zostaje nam nieustanna modlitwa i niezłomna
wierność Panu Bogu.
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ZOFIA PAWLIK, RENATA KRAUZOWICZ

BÓG PROWADZIŁ MOJE RĘCE…
O mocy modlitwy wstawienniczej za przyczyną św. Rafała Kalinowskiego
W tym roku przypada 110. rocznica śmieci św. Rafała
Kalinowskiego. Jego historia życia mocno wpisuje się
w nasz region. Przy tej okazji warto przypomnieć postać tego świętego karmelity z pobliskich Wadowic.
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Wstawiennictwo błogosławionego
Przy łóżku nieprzytomnego dziecka pojawił się o. Rudolf
Warzecha, który udzielił mu ostatniego namaszczenia. Wychodząc z sali spotkał zrozpaczoną matkę, którą znał z Karmelu. „Pamiętam, że powiedział do mnie: Chodź do kaplicy!
Pomodlimy się o szczęśliwy przebieg operacji. – wspomina Iwona
Roman, matka chłopca. – Ojciec Rudolf zawsze potrafił wlać
dobrym słowem spokój w duszę. Powiedział, że trzeba wierzyć i modlić się, bo Bóg wszystko może. Dał mi nowennę do
błogosławionego Rafała Kalinowskiego i prosił, by rozdać ją
rodzinie i znajomym, aby jak najwięcej osób się modliło. Sam

J

ózef Kalinowski (1835-1907), wstępując do karmelitańskiego klasztoru w 1877 r. przybrał imię zakonne
Rafał od św. Józefa. Był już wtedy człowiekiem dojrzałym, który przeżył dziesięcioletnią zsyłkę na Sybir
za udział w powstaniu styczniowym. W zakonie pełnił ważne funkcje: magistra nowicjuszy, spowiednika, przeora. Od
1892 r. aż do śmierci był związany z Wadowicami – najpierw
jako przeor niższego seminarium duchownego, budowniczy
klasztoru, a przede wszystkim jako spowiednik. Znany był
z tego, że spowiadał od wczesnych godzin rannych do późna
w nocy. Przed jego konfesjonałem ustawiały się długie kolejki
wiernych nie tylko z Wadowic, ale i okolicznych miejscowości.
Już za życia uchodził za świętego. Prowadził ascetyczny tryb
życia, będąc świadectwem głębokiej i żarliwej wiary. Doprowadził wielu do Boga, którzy nawracali się przed obrazem św.
Józefa, wypraszali łaski dla siebie i najbliższych, poszukiwali
rozwiązań swoich problemów i odpowiedzi na pytania o sens
życia. Przed tym samym obrazem często modlił się Karol Wojtyła, przyszły papież.
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Opinia prof. Karola Alu w sprawie uzdrowienia
dziecka Aleksandra Romana przez przyczynę
bł. Rafała Kalinowskiego
Indicum Medicumn legale prof. Caroli Alu – strona 5:
Kończąc, podzielam w pełni myśl doktora Chmury co do diagnozy prognoz przez niego postawionych. Podziwiam szczególną brawurę chirurga, który był zawsze na wysokości zadania,
zwłaszcza w momencie dwóch epizodów zatrzymania akcji
serca, trwającego w każdym przypadku 3 minuty. Epizody te
wzmocniły poważnie prognozę odnośnie ciężkich skutków psycho-ruchowych, nawet po udanym zabiegu. Co więcej, cały mój
podziw i uznanie dla doktora Chmury, który był tak uczciwy, że
nie zasłoniły mu oczu jego wybitne zdolności zawodowe, które u innych profesjonalistów mogłyby spowodować mniemanie
o niespodziewanym uzdrowieniu, jako o dziele osobistym. Kończę więc słowami doktora Chmury, które podzielam w pełni:
„Ja osobiście sądziłem, że chłopiec nie przeżyje tego przypadku
i dlatego jest dziwne dla mnie, że chłopiec przyszedł do zdrowia
po wykonanym zabiegu”.

Kult bł. Rafała Kalinowskiego
W 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ojca
Rafała Kalinowskiego, uznając heroiczność jego cnót. Było to
wielkie wydarzenie szczególnie dla Wadowic, gdzie w opinii
świętości zmarł błogosławiony zakonnik. Po beatyfikacji Karmelici w Wadowicach przygotowali tekst nowenny do ojca
Rafała, który rozdawany był wiernym, zapraszając do modlitwy za jego wstawiennictwem. Gorącym orędownikiem tej
modlitwy był nieżyjący już o. Rudolf Warzecha. Jako kapelan
szpitala, na co dzień spotykał się z cierpiącymi ludźmi. Niósł
im otuchę i pocieszenie poprzez nadzieję płynącą z modlitwy.
Rozdawał obrazki z bł. Rafałem Kalinowskim, zachęcając do
ufnej modlitwy”. Za jego przyczyną w puszkach przeznaczonych na intencje modlitewne zaczęły pojawiać się pisemne
prośby o wstawiennictwo bł. Rafała w chorobie, w różnych
problemach osobistych, rodzinnych i zawodowych. A wieczorem, na wtorkowych Mszach św. z licznym udziałem wiernych, zaczęto odprawiać nabożeństwo w intencji proszących.

Wypadek
Ufność w moc modlitwy towarzyszyła rodzinie Romanów
18 stycznia 1989 r., kiedy ich siedmioletni syn uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Nieprzytomny chłopiec

Jan Paweł II wita się z lekarzem Stanisławem Chmurą i Olkiem Romanem

z ciężkimi obrażeniami głowy został odwieziony do wadowickiego szpitala. Jego stan był bardzo ciężki i groził śmiercią.
Wezwany na konsultacje znany chirurg, doktor Stanisław
Chmura, stwierdził otwarte złamanie podstawy czaszki, złamanie pokrywy czaszki w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej z wgnieceniem odłamków kostnych. Wgniecenie
było wielkości dłoni dorosłego człowieka. Aby ratować życie
dziecka, przystąpiono do natychmiastowej operacji. Podczas
trepanacji czaszki lekarz stwierdził liczne obrażenia wewnątrz: uszkodzenie opony twardej wielkości ok. 2 cm, rozległy krwiak lewej i prawej półkuli mózgu, ogniska stłuczenia
mózgu, ubytek kory i tkanki mózgowej wielkości 3 x 3 cm.
W czasie operacji wystąpiło dwukrotne zatrzymanie akcji serca. Po wykonanym zabiegu doktor Chmura powiedział: „Prognoza co do życia jest zła. Nawet jeśli odzyska przytomność,
to na pewno wystąpią powikłania typu: paraliż, upośledzenie
umysłowe, zanik mowy”.

zapewnił o modlitwie.” Stan dziecka był bardzo ciężki i nie rokował poprawy. Zbierano nawet na wieniec, bo ktoś rozpuścił
plotkę, że chłopiec zmarł. Matka przychodziła codziennie do
dziecka, wierząc w moc modlitwy. Od dnia wypadku cała rodzina i znajomi modlili się o życie i zdrowie dla małego Olka,
prosząc o wstawiennictwo bł. Rafała Kalinowskiego. Przez
dziewięć dni stan dziecka nie uległ żadnej poprawie. W dziewiątym dniu nowenny, w dziesiątej dobie po wypadku, chłopiec nagle odzyskał przytomność i zaraz nawiązał kontakt
z otoczeniem. „Pamiętam dzień, w którym pielęgniarka zadzwoniła do mnie do pracy oznajmiając, że Olek się obudził.
Nie może co prawda mówić, ale na kartce napisał swoje imię
i że ma ochotę na jajecznicę i murzynka. Poczułam wielką ulgę
i wdzięczność Bogu za cudowne uratowanie mojego dziecka.
Dzień wcześniej przyłożyłam do głowy Olusia relikwię bł. RaW środku, na drugim planie o. Rudolf Warzecha.
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fała, którą dostałam od ojca Rudolfa. Do
tej pory nie mam żadnej wątpliwości, że to
dzieło samego Boga. Doktor Chmura powiedział mi, że mimo ogromnego zmęczenia podczas tak skomplikowanej operacji
czuł, jakby ktoś prowadził jego ręce”.
Z każdym dniem chłopiec czuł się
coraz lepiej. W szpitalu panowała wielka radość z jego powrotu do zdrowia. Ze
zdziwieniem patrzono, jak szybko zaczął
mówić, pisać, czytać, siadać, chodzić. Było
to niepojęte, że po takim rozległym urazie
mózgu, chłopiec nie doznał uszczerbku na
zdrowiu. Wypisano go ze szpitala w dobrym stanie 16 lutego i skierowano na
dalszą rehabilitację do sanatorium w Radziszowie. Badania kontrolne wykazały,
że nie ma żadnych powikłań i skutków
przebytego wypadku. Doktor Chmura
wspominał wówczas: „Na podstawie mojego doświadczenia i wiedzy stwierdzam,
że większość tego rodzaju przypadków
kończy się śmiercią. (...) sądziłem, że chłopiec nie przeżyje tego i dlatego jest dziwne
dla mnie, że doszedł do zdrowia po wykonanym zabiegu”.
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FRANCISZEK KRZYŻAK

DUCHOWA ADOPCJA
Jednym z najbardziej zagrożonych obszarów ludzkiej egzystencji jest bezbronne,
jeszcze nie narodzone życie, które spotyka się z oziębłością matki, ojca – a nawet
z nienawiścią i pragnieniem unicestwienia. To sfera bardzo delikatnych intymnych przeżyć – mająca jednocześnie swoje
społeczne, polityczne, a przede wszystkim
religijno-moralne konsekwencje zarówno
dla jednostki, jak i dla społeczeństwa.

Ojciec Święty Jan Paweł II odczytuje formułę kanonizacyjną

Kanonizacja
Wielka radość zapanowała również w Karmelu. Uzdrowienie dziecka wyprosił bł. Rafał, którego kult rozwijał się za
sprawą zakonników. Wyprosili oni u Boga znak, potrzebny
do kanonizacji. Zaczęli gromadzić dokumenty medyczne, zeznania świadków, a następnie poinformowali o nadzwyczajnym uzdrowieniu Kurię Generalną w Rzymie. Wysłała ona
do Krakowa swojego przedstawiciela – o. Michała Machejka,
aby zbadał tę sprawę. Kardynał Franciszek Macharski powołał trybunał kościelny, który zajął się procesem kanonicznym.

Zadaniem jego było zbadanie cudownego uzdrowienia od
strony medycznej i teologicznej. Przesłuchano ośmiu świadków: ojca Rudolfa, rodziców i babcię dziecka, lekarzy i pielęgniarki. Akta z procesu przewieziono do Rzymu, gdzie zostały
poddane konsultacji lekarzy działających przy Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Pięciu specjalistów stwierdziło jednogłośnie, że uzdrowienie chłopca było „nadzwyczaj szybkie,
kompletne i trwałe, bez pozostałości czy to klinicznych, czy
narządowych”. Lekarze orzekli, że nie można z medycznego
punktu widzenia wytłumaczyć uzdrowienia małego wadowiczanina. Następnym
etapem procesu kanonizacyjnego było
przesłanie dokumentów do Komisji Teologicznej, która niezbicie udowodniła, że
uzdrowienie miało miejsce za przyczyną
bł. Rafała Kalinowskiego. Na koniec opublikowano Dekret o cudzie zatwierdzonym przez kardynałów, biskupów i Ojca
Świętego Jana Pawła II.
17 listopada 1991 r. odbyła się w Rzymie uroczystość kanonizacji bł. Rafała
Kalinowskiego. Uczestniczył w niej Olek
z mamą, doktor Chmura, ojciec Rudolf
Warzecha i karmelici. „Ojciec Święty dwa
razy podszedł do Olka i pobłogosławił go
na całe życie – wspomina mama chłopca. –
Tych wszystkich przeżyć nie sposób wyrazić słowami. Pozostają głęboko w sercu, dodają wiary zwłaszcza w trudnych chwilach.
To doświadczenie nauczyło nas, że są sytuacje, w których pomóc może tylko Bóg”.

Zakończenie procesu kanonicznego. Ks. kard. Franciszek Macharski podpisuje akta procesowe,
5 czerwca 1989 r.

Ż

ycie jest darem Boga, który dał kobiecie i mężczyźnie
zdolność współpracy z Nim w jego przekazywaniu. Dlaczego dzisiaj ludzie odrzucają ten Boży dar? Ponieważ
chcą mieć łatwiejsze, wygodniejsze życie.
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński przygotował grunt do rozwoju ruchu broniącego życia dzieci nienarodzonych, pisząc tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego w 1956 r.: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski,
że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski
równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu płacąc obficie własną krwią. Gotowi jesteśmy raczej śmierć
ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać
będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy skarb narodu”.

Fot. M. Mateja

Naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości.
Jan Paweł II
Również Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat świętości życia. W Kaliszu w 1997 r. przytoczył słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „Każdy z nas
jest tu dzisiaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył i naszych
rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli nas obdarzyć życiem.
Wiele razy powtarzam, jestem tego pewny, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja.
Jeśli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać
ciebie i mnie, byśmy się nawzajem pozabijali”.
Przed kilkunastu laty został ustanowiony Dzień Świętości
Życia. Każdego roku w dzień Zwiastowania, 25 marca, odbywają się w parafiach nabożeństwa błagalne, dziękczynne modły, wynagradzanie Bogu za grzechy nienawiści wobec poczętego dziecka.

Dzień Świętości Życia stał się także okazją do podjęcia tzw.
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja polega na codziennej modlitwie w intencji poczętego dziecka i jego
rodziców i odmówienia dziesiątki różańca. Modlitwę w tej intencji kontynuuje się przez dziewięć miesięcy, dołączając ofiarę, np.: post, jałmużnę, swoje cierpienie.
Umacnia to postawę wewnętrzną modlącego się, mobilizuje do gorliwego życia chrześcijańskiego, pogłębia więzi z Bogiem.
Bardzo ważne, by Duchową Adopcję podjęli ludzie młodzi:
uczniowie, studenci, młode małżeństwa. Jeśli bowiem podejmą ofiarę modlitwy o ocalenie od zagłady jednego nieznanego
im dziecka, to nie dopuszczą nigdy do śmierci własnego.
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DRUGIE IMIĘ KASI
NAUKA: wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat
o wartości życia w bioetyce.
SPORT: potrafi pływać, gra w tenisa stołowego.
ZAINTERESOWANIA: prowadzi blog, pisze powieść.
ŻYCIE TOWARZYSKIE: ma sympatię i planuje
ślub.
Szkoda, gdyby jej nie było.

– Gdy byłam nastolatką, nie uważałam, że zespół Turnera
jest czymś, co mnie definiuje – mówi 26-letnia Katarzyna
Waliczek z Krakowa. – Jednak dziś, gdy tak wiele mówi się
o tzw. prawie do aborcji ze względu na nieuleczalną chorobę dziecka, moja wada genetyczna stała się jakby moim
drugim imieniem – dodaje.
Niektórzy mówią o Kasi, że jest „żywym dowodem”
albo „chodzącym argumentem”. Fakt – doktorantka
z Krakowa jest po prostu „uzasadnieniem”, że każde życie
ma wartość.

DIAGNOZA
Już przed narodzinami rodzice Kasi wiedzieli, że coś
jest nie tak. Z podstawowych badań prenatalnych, czyli
analizy krwi mamy i USG, wynikały pewne „nieprawidłowości”, ale nikt nie zachęcał rodziców do wykonania
dodatkowych testów genetycznych. Jedyną lekarską sugestią była aborcja, która dla rodziców Kasi nie wchodziła
w grę. Po prostu była ich dzieckiem – od początku kochanym, chcianym, najwspanialszym.
O tym, że córka choruje na zespół Turnera (ZT), dowiedzieli się, gdy dziewczynka miała 10 lat. Późna diagnoza tego schorzenia to, jak mówi Kasia, standard. Zespół
Turnera polega na uszkodzeniu (lub braku) jednego z chromosomów X. Powszechnie uważa się, że ZT to zaburzenia
wzrostu, problemy z płodnością. „Turnerki”(choroba dotyka tylko dziewczynki) zwykle są niższe, jednak dzięki
terapii hormonalnej osiągają wzrost ponad półtora metra
– Kasia ma 154 cm. Zazwyczaj też rodzą się z nieprawidłowo rozwiniętymi jajnikami i w konsekwencji nie mogą
mieć dzieci. Niskorosłości i bezpłodności mogą towarzyszyć wady wrodzone narządów wewnętrznych (np. serca,
nerek) lub choroby przewlekłe (np. cukrzyca, niedosłuch),
jednak nie jest to regułą. Jedynie u 5 proc. dziewczynek
występuje niepełnosprawność intelektualna. – Oprócz
tego, że wolniej rosłam i szybciej męczyłam się na Wf-ie,
nie różniłam się od swoich koleżanek i kolegów. Mogę
studiować, pracować, rozwijać pasje i spełniać marzenia.
Funkcjonuję normalnie. Moje myślenie o chorobie ogra-
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WIEDZA I NADZIEJA
Katarzyna znów przypomniała sobie starożytną
Spartę i pomyślała, że niewiele się zmieniło. A potem pomyślała o mamach, które noszą pod sercem dzieci „z diagnozą”. – Jestem pewna, że gdyby miały wiedzę i mogły
choć przez chwilę porozmawiać z dorosłą „turnerką”,
zmieniłyby zdanie na temat aborcji i nie uważałyby jej
za dobre „rozwiązanie”. Zobaczyłyby, że przecież jestem
szczęśliwa – przekonuje dziewczyna. Bazując na bogatym
doświadczeniu rozmów z mamami spodziewającymi się
narodzin obciążonej genetycznie córeczki, Kasia mówi, że
od lekarzy i społeczeństwa nie oczekują podpowiedzi, jak
„usunąć”, ale wiedzy i nadziei. Młodzi rodzice są często
zostawieni sami sobie. Spada na nich ogrom informacji,
z którymi zostają sami i często niewiele z tego rozumieją: jakieś chromosomy, hormon wzrostu, niepłodność.
Potrzebują skorzystać z doświadczenia osób, które już
przeszły tę drogę. Chcą się radzić, do jakich specjalistów
chodzić i jakie badania wykonywać. Pragną mieć pewność,
że zrobili dla swojego dziecka wszystko, co było w ich rękach. Z drugiej strony liczą na cień nadziei i szansę na
szczęśliwe życie. Kasia mówi im wtedy tak: „To wasze
dziecko. Nie jesteście gorszymi rodzicami tylko dlatego,
że jest chore i ono też nie jest gorsze. Jak będziecie żyć?

Normalnie! Nie patrzcie na córkę tylko przez pryzmat
choroby. Ona też powie pierwsze słowo, ona też zrobi
pierwszy krok. Na to czekajcie i tym się cieszcie”.

NIE MA LEPSZYCH I GORSZYCH
Nikt nie ma większego prawa do wypowiadania się na
temat aborcji eugenicznej jak osoby, które w majestacie
okrutnego prawa można było na nią skazać, a one żyją.
Katarzyna Waliczek, szczęśliwa „turnerka”:
– Chorobę powinno się leczyć, a nie likwidować chorego. Aborcja, choć przedstawia się ją jako najlepsze,
empatyczne rozwiązanie, nie niesie żadnego dobra.
Wręcz przeciwnie, zabija niewinne dziecko i rani
jego mamę. Aborcja wprowadza też podział na lepszych i gorszych, a to jest zwyczajnie niesprawiedliwe. I jest też w aborcji wielki paradoks. Zwolenników
zabijania poczętych dzieci kojarzy się z wolnością,
akceptacją mniejszości, poprawianiem jakości życia
i wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych.
Tylko jak zawalczymy o te wartości, jeśli zabijemy
wszystkich, którzy mogliby ich nas nauczyć?

POLSCY ŚWIĘCI

ŚW. KAZIMIERZ, KRÓLEWICZ (1458-1484)
nicza się do połknięcia jednej tabletki dziennie – mówi
Kasia.

TEN DZIEŃ
Dociekliwa doktorantka z Krakowa zawsze miała pęd
do wiedzy. Czytała więcej niż wymagano w szkole, chętnie
się uczyła. Pamięta, że w czwartej klasie podstawówki poznawała starożytną Grecję. – Tuż po moich narodzinach
miałam bardzo poważne problemy zdrowotne. Na lekcji historii po raz pierwszy dotarło do mnie, że gdybym
urodziła się w Sparcie, nikt by o mnie walczył. Choć nie
znałam jeszcze takich pojęć jak aborcja czy eugenika, poczułam, że byłoby to strasznie niesprawiedliwe. I smutne
– wspomina Kasia.
Gdy poszła do liceum, zachwyciła się filozofią,odkryła
Pana Boga – już nie „tradycyjnego” ze świętego obrazka,
ale żywego i obecnego.
Także w szkole średniej zainteresowała się ruchem
pro-life i tematem aborcji. – Pewnego dnia postanowiłam,
że przygotuję na biologię referat o ZT. Niektórzy z moich
znajomych wiedzieli, że żyję z taką diagnozą, inni nie domyślili się tego do końca LO. Przekopując internet w poszukiwaniu wiarygodnych informacji, natknęłam się na
przerażające dane: z badań przeprowadzonych w 11 krajach Unii Europejskiej wynikało, że zabija się ponad
60-80 proc. dzieci nienarodzonych, u których rozpoznano
zespół – opowiada.

B

ył drugim spośród sześciu synów króla Kazimierza
Jagiellończyka, urodził się na zamku królewskim
w Krakowie. Od roku 1467 był wychowywany pod
opieką ks. Jana Długosza, dziejopisarza. Mając 17 lat został dołączony do uczniów humanisty Filipa Buonacorsi
Kallimacha. Kazimierz był zdolnym uczniem i pojętnym
w sztuce wojennej.
W latach 1481-1483, w imieniu króla-ojca przebywającego na Litwie, sprawował rządy w Królestwie Polskim.
Po przyjeździe do Wilna Kazimierz podupadł na zdrowiu
i zmarł 4 marca 1484 r. w Grodnie, w wieku 26 lat.
Szczątki Kazimierza złożono w katedrze wileńskiej.
Proces kanonizacyjny został przerwany przez śmierć papieża Leona X i biskupa Erazma Ciołka. Ogłoszenie kanonizacji nastąpiło w roku 1602 za papieża Klemensa VIII,
a przy otwarciu grobu po 118 latach, zwłoki pozostały
nienaruszone pomimo wilgotnego otoczenia. Przy głowie świętego znaleziono tekst jego hymnu „Omni die dic
Mariae” (Dnia każdego sław Maryję).
W roku 1953 śmiertelne szczątki przeniesiono do
kościoła Św. Piotra i Pawła. Po upadku komunizmu relikwiarz wrócił do katedry wileńskiej. Święty Kazimierz
jest głównym patronem Litwy. Wspomnienie liturgiczne
przypada 4 marca.
Romuald Rudzik

Szymon Czechowicz (1689 - 1775) Święty Kazimierz, ok. 1741.
Olej na płótnie. 200 x 150 cm. Kościół św. Anny w Krakowie.
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KRZYSZKOWICE

Zgodnie z wykazem urzędowym nazw miejscowości, w Polsce jest 5 miejscowości o nazwie KRZYSZKOWICE:
- Krzyszkowice wieś, gmina Piątek, województwo łódzkie,
- Krzyszkowice wieś, gmina Myślenice,
województwo małopolskie,
- Krzyszkowice, część miasta Wieliczka,
województwo małopolskie,
- Krzyszkowice wieś, gmina Przytyk, województwo mazowieckie,
- Krzyszkowice wieś, gmina Kazimierza
Wielka, województwo świętokrzyskie.

O

becne osiedle Krzyszkowice w Wieliczce, do dnia
01.01.1973 r. było odrębną gromadą i nie zostało objęte żadnym opracowaniem monograficznym przez
Wieliczkę. Istnieją jedynie wzmianki o miejscowości w wydawnictwach o charakterze słownikowym. Dlatego też myślę,
że warto będzie uchylić bodaj rąbka historii związanej z tym
terenem.
Pierwsza wzmianka dotycząca wsi Krzyszkowice znajduje się w średniowiecznym dokumencie spisanym w obecności
księcia Henryka Brodatego 13 stycznia 1238 r., poświadczającym zakup przez komesa Teodora Gryfitę, wojewodę
krakowskiego, od Lewosza i Krzystka, synów Krzystka, wsi
Krzyszkowice za sumę 20 grzywien srebra i dwie tuniki. Na
podstawie tego dokumentu nie da się ustalić, kim byli Lewosz
i Krzystek synowie Krzystka, czy byli synami rycerza, czy też
synami jakiegoś sołtysa. Natomiast analizując fragment wpisu, dotyczący dwóch tunik można zawnioskować, że chodzi
tu o szaty mogące być częścią habitu zakonnego, bądź wcho-

dzić w skład stroju subdiakona lub też szat liturgicznych biskupa. Być może wymienieni w dokumencie związali swoje
życie z zakonem. Jedna grzywna krakowska to około 200
gramów srebra. Wieś ta miała wejść w skład majątku klasztornego Cystersów w Ludźmierzu, przeniesionego później do
Szczyrzyca, którego fundatorem był Teodor Gryfita.
Pierwotne uposażenie klasztoru, od roku 1234 do chwili śmierci fundatora w 1238 r., a potwierdzone źródłowo,
obejmowało wsie wraz z dziesięcinami i były to Szczyrzyc,
Pobrzęczyn, Podolany, Pogorzany, Godusza, Krzyszkowice,
Kurdwanów, Mogilany, Głogoczów, Cisów, Ściborzyce wraz
ze znajdującymi się w ich rejonie ciekami wodnymi. Na przestrzeni ponad siedmiu wieków istnienia opactwa szczyrzyckiego miało miejsce wiele sporów o ziemię, które klasztor
prowadził z bliższymi i dalszymi sąsiadami, strzegąc nienaruszalności swoich dóbr.
Pierwszy poświadczony źródłowo spór zakończył
się 8 października 1339 r. i dotyczył dziesięciny ze wsi
Krzyszkowice na rzecz konwentu szczyrzyckiego. Kasztelan
Jan z Tęczyna, starosta krakowski wyznaczony przez króla
Władysława Jagiełłę do rozsądzenia sporu o czynsze i robocizny między klasztorem a kmieciami, postanowił, że kmiecie
z Krzyszkowic powinni odrabiać jutrzyny, czyli obsiewać jedną na wiosnę i jedną jesienią. Na każdego św. Marcina (11.11)
płacić z łanu 1/2 grzywny, na Wielkanoc oddawać po 12 jaj
i 1 serze, na Wniebowzięcie NMP (15.08) dawać po dwa kurczęta, dwa razy w roku obiedne, płacąc po 1 grzywnie z łanu,
dawać owies i obsługiwać konie królewskie stojące w klasztorze oraz na prośbę klasztoru sprzątać z pól i łąk, a raz w roku
obowiązkowo wozić co trzeba do stodoły klasztornej.
Kolejny spór tyczył się rozgraniczenia dóbr między
wsią Rżąka, należącą do kanoników regularnych św. Ducha
w Krakowie, a wsią Krzyszkowice, będącą własnością konwenty szczyrzyckiego, w wyniku którego wyznaczono nowe
granice pomiędzy dobrami. Wytyczono nowe kopce graniczne
koło rzeki w pobliżu Kosocic, znajdującego się tamże młyna
i rzeki. Spór ten rozgorzał na nowo po kilkudziesięciu latach.
Przedmiotem sporów w 1581 roku było przekopanie przez
klasztor Szczyrzycki stawu na Rżące, z którego wiele ryb
wypuścili. Sprawa ta zakończyła się ugodą i zobowiązaniem
dzierżawcy Krzyszkowic do wynagrodzenia szkód przełożonemu szpitala św. Ducha. I dalej w 1586 roku, kiedy dzierżawcy
wsi – Stanisławscy wybudowali na terenie Rżąki młyn. Szkodę
oszacowano na 300 grzywien polskich. Sprawa zakończyła się
apelacją w Trybunale Koronnym w Lublinie. Informacje te pochodzą z kronik sądowych.
O Krzyszkowicach wspomina współcześnie żyjący historyk Jan Długosz pisząc, że wieś należy do klasztoru
w Szczyrzycu, że istnieje tam folwark, 10 łanów kmiecych,
karczma z rolą i zagrody. Dziesięciny ze wsi (poza folwarkiem) należą do prebendy Topolskiej w Katedrze Krakowskiej.
Kmiecie przy zasiewach i żniwach pracują na polach dworskich. Tak więc wcale nie dziwi fakt, że kmiecie wchodzą
w spory, bo są zobligowani do licznych danin i odrobków na
rzecz dworu królewskiego, biskupstwa krakowskiego, dzierżawcy dworu, klasztoru oraz sąsiadów.
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Wieś Krzyszkowice pod rządami
opactwa Cysterskiego znajduje się do
czasu pierwszego rozbioru polski w 1772
roku, następnie zostaje wcielona do tzw.
„Funduszu religijnego”, później sprzedana osobom prywatnym. Nastąpił rozdział
wioski i dworu, zmieniły się struktury administracyjne i rozkład podatków.
Dopiero pierwsza połowa XIX w.
przynosi informacje o właścicielu dóbr
w Krzyszkowicach, wskazując na niejakiego Herligę, który uchylał się od
płacenia podatków i w rezultacie wyjechał na Węgry. Kolejnym właścicielem
dworu w Krzyszkowicach został Erazm
Jerzmanowski. Około 1920 roku majątek
dworski znalazł się w posiadaniu rodziny
Gorgoniów, po których majątek przejął
Targowski. Po 1945 roku na skutek reformy rolnej został odebrany właścicielowi,
a grunty rozparcelowane. Zabudowania
dworskie do końca lat 80-tych XX w.
były użytkowane przez zakłady mięsne
w Krakowie. W latach 90-tych XX w. dwór
z przyległym terenem odkupił od gminy
deweloper.

HISTORIA ODPRAWIANIA PIERWSZYCH SOBÓT
WYNAGRADZAJĄCYCH MATCE BOŻEJ
Jubileusz 5-lecia w naszej Parafii

2 marca odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza Święta w intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi oraz dziękczynna za 5 lat odprawiania
tego nabożeństwa w naszej Parafii.

W

pierwsze soboty miesiąca o godz. 8.00 odprawia się
to wyjątkowe nabożeństwo, pół godziny przed którym odmawiana jest część Różańca i kontynuowane podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, już
po Mszy Świętej. Jest ono odprawiane w intencji wszystkich
parafian, uczestniczących w nabożeństwie.
Ks. Marian Giza, opiekun grupy modlitewnej, przybliżając historię nabożeństwa, odniósł się do wspomnień jednej
z Parafianek: – Gdy z rodziną przyszliśmy do naszej Parafii, odprawiane ono już było w Wieliczce w Klasztorze u Ojców Franciszkanów i uczestniczyło w nim wielu naszych parafian. Stad pomyślałam, a czemu nie u nas? – wspomina Maria Wenzel. Zaczęła
więc pierwsze rozmowy z ks. proboszczem Wiesławem Popielarczykiem. Kościół był w budowie, więc temat nabożeństwa
pozostał otwarty. Decyzja zapadła we wrześniu 2013 r. W początkowym okresie były tylko Msze Święte wynagradzające i
odprawiał je ks. Łukasz. A od lutego 2014 roku p. Maria Wenzel otrzymała zgodę na odmawianie przed Mszą Świętą Różańca wynagradzającego, co nastąpiło po raz pierwszy w marcu 2014 r. Pani Maria prowadziła różaniec ze wsparciem Róży

Matki Bożej Nieustającej Pomocy aż do grudnia roku 2015,
kiedy powstała Róża Matki Bożej Fatimskiej. Ta forma modlitwy trwa do dzisiaj. Dzięki Bożej Opatrzności coraz więcej
osób odprawia modlitwę pierwszych sobót miesiąca.
Barbara Zapadlińska
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MIŁOŚĆ SILNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ
Z Kamilą i Mirosławem Sediwy o miłości, wojnie,
burzach historii rozmawia ks. Andrzej Klimara
Przeżył Pan niemal cały 20 wiek. Ma Pan 87 lat i za
sobą tyle różnorodnych doświadczeń, że wystarczyłoby
na obdarowanie nimi kilku ludzi...
Rzeczywiście nie mogę narzekać na brak różnych doświadczeń w moim życiu, ale nie uważam się z tego powodu za
kogoś wyjątkowego. Jestem zadowolony z tego, w jaki sposób
udało mi się przeżyć niemal cały wiek i chyba nic nie chciałbym zmienić. No, może poza dziejami mojej miłości. Chociaż
być może to, w taki sposób się ona potoczyła, nauczyło nas –
mnie i moją obecną żonę Kamilę, że miłość to wartość niezwykła i nieprzemijająca. Moje losy to cztery odrębne etapy, właściwie odrębne życia, bo tak bardzo różnią się one od siebie.

Wojna
Jest Pan tak wpisany w życie Wadowic, że chyba
wszyscy uważają Pana za rodowitego wadowiczanina,
a przecież tak nie jest.
Urodziłem się w Krakowie w 1914 roku. Do Wadowic
przyjechałem dopiero w 1933 roku z mamą i tatą. Ojciec

Franciszek był z pochodzenia Czechem, pracował jako maszynista kolejowy, a jednocześnie był zapalonym wędkarzem.
Przed wojną służył w marynarce austro-węgierskiej. Miał
wysokie odznaczenia, władał kilkoma językami. Mamusia
– Klementyna wywodzi się z rodziny Gruszków. Dziadek
Pankracy Gruszka, ojciec mamy był zarządcą u arcyksięcia żywieckiego. Teraz w tym domu, w którym do wojny mieszkaliśmy na Zaskawiu jest szkoła.
Słyszeliśmy, że wiąże się z tym ciekawa historia....
Dom numer 56 na Zaskawiu należał do moich rodziców.
Życzeniem ojca było, gdy w 1939 roku wybuchła wojna, że
jeśli ktokolwiek z nas tu wróci po zakończeniu walk, ma ten
dom oddać na szkołę dla dzieci w Wadowicach. Po wojnie niemal cała moja rodzina zamieszkała na Zachodzie i w czasach
komunistycznych, jakie panowały po wojnie w Polsce, nikt nas
się nie zapytał o zdanie w sprawie domu. Władze same zarekwirowały dom i zaczęły go remontować z myślą, że powstanie
tu szkoła. Po moim powrocie z Anglii, gdzie przebywałem kilkadziesiąt lat, poszedłem samowolnie na otwarcie tej szkoły.
Przedstawiłem się wszystkim, szczególnie przedstawicielom
władz wojewódzkich, które zostały zaproszone na otwarcie i popsułem im cały
efekt. Powiedziałem jednak, że nie mam
nic przeciwko temu, żeby w moim domu
była szkoła, bo jest to zgodne z wolą ojca.
Jak to się stało, że wybrał Pan
studia medyczne?
Po prostu przez przypadek. W towarzystwie wędkarskim było dużo kolegów
ojca, dentystów z Krakowa. Po rozmowie
z nimi ojciec „wmówił” mi, że zawód dentysty będzie mi się podobał. Nie byłem do
końca o tym przekonany, ale zacząłem naukę w Krakowie w tym kierunku. Studiów
w Polsce nie skończyłem, dopiero w wojsku.

Państwo Kamila i Mirosław Sediwy byli szczęśliwym małżeństwem przeszło 25 lat

Brał Pan udział w kampanii wrześniowej. Jak wspomina Pan pierwszy
okres wojny?
W 1939 roku zostałem zmobilizowany do polowego szpitala wojskowego nr
152 we Lwowie. Pracowałem przy organizowaniu tego szpitala, byłem jego duszą.
Po otoczeniu budynku i zdobyciu placówki przez Niemców uciekłem do Przemyśla,
gdzie zostałem aresztowany, ale znów
udało mi się zbiec do Krakowa i dalej do
Wadowic. To był listopad 1939 rok. Wtedy
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Wadowice należały już do gubernatorstwa i obowiązywała mnie rejestracja. Oczywiście nie zarejestrowałem się, bo
dowiedziałem się, że mam być aresztowany. Mój przyjaciel
Mietek Drozdowski, który był w takiej samej sytuacji, namówił mnie na próbę dostania się do Rumunii. To był 24 grudnia, Udało nam się dojechać do Stanisławowa. Po północy
na dworzec przyszła milicja i zaczęła sprawdzać paszporty.
NKWD zabrało nas do Lwowa do więzienia, jako zdrajców.
Jak wyglądał pobyt w takim więzieniu?
Zamknęli nas w piwnicy. W małym pomieszczeniu było
około 80 więźniów. Było niesamowicie ciasno, więc pół nocy
spaliśmy na jednym boku, potem na komendę – zmiana i odwracaliśmy się na drugi bok. Leżeliśmy na betonie. Na śniadanie dostawaliśmy 200 gramów chleba i małą miseczkę zupy
– 3-4 szprotki w niej pływały. Podobny był obiad. Warunki
były straszne. Były tylko trzy sedesy, więc by załatwić potrzebę fizjologiczną, jeden stał nad drugim z zegarkiem w ręku.
W celi siedzieli także kryminaliści, którzy stanowili „władzę”.
Zajmowali najlepsze miejsce, to przy okienku, gdzie było więcej świeżego powietrza. Przejmowali nasze jedzenie, a potem
rozdawali lub nie. Gdy przychodził jakiś nowy więzień dawali
mu miejsce pod „paraszą” (to taki kibel) i sikali na nowego.
Szybko poznałem te reguły. Na początku ja też miałem miejsce koło kibla, ale byłem młody i porywczy, więc sprzeciwiłem się temu. Dostałem baty od kryminalistów, nie dawali
mi zupy ani chleba. Ale zmienili mi miejsce i już nie sikali na
mnie... Nie da się opisać życia w tym koszmarze.
Przeżył Pan jedno z najcięższych i najbardziej niesprawiedliwych przesłuchań w historii – przesłuchanie
przez komunistów.
Wmawiali mi podczas kilkudniowego przesłuchania, że
jestem kontrrewolucjonistą. Po kilku dniach zaczęli mnie bić.
Miałem takiego sędziego, który doradzał mi, bym podpisał
dokument, w którym przyznam się do winy, to wówczas bicie
się skończy. Początkowo nie chciałem się „przyznać”. Gdy ktoś
nie chciał podpisać dokumentu, to wsadzali go na 3 dni do
malutkiej celi, gdzie można było tylko stać wyprostowanym,
bo na podłodze była woda. Przesłuchanie trwało 8 miesięcy.
W końcu podpisałem dokument, aby uwolnić się od tortur
i karceru. Bez sądu odczytali wyrok: 8 lat łagrów. Odebrałem
to jako wybawienie, bo w łagrze można było chociaż spacerować i dostawało się regularnie kromkę chleba i zupę.
Jak udało się panu uniknąć losu tysięcy polskich
oficerów zamordowanych w Rosji?
Miałem olbrzymie szczęście. Pewnej nocy wywieźli nas
na dworzec kolejowy. Załadowali po 80, 100 ludzi do jednego
wagonu towarowego. Jechaliśmy kilkanaście dni. Pewnego
dnia, gdy na jakiejś stacji zeskakiwałem z wagonu, uderzyłem
w szynę kolanami. Dostałem wodę w kolanie, zacząłem kuśtykać. Był to palec Boży, bo gdy dojechaliśmy do Charkowa, to
tam tych kalekich zostawili. Władowali nas na kibitki (takie
sanie). Jak długo jechaliśmy, nie pamiętam.. Dojechaliśmy do
obozu, gdzie przeszliśmy 2 tygodniową kwarantannę. Potem
dostaliśmy się do obozu głównego w Obłast Swierdłowska.
Kazali się nam rozebrać. Lekarze stwierdzili, że jestem chory. Skierowali mnie do sali, gdzie były dwie beczki z zimną
wodą, dali kawałek mydła. Mogłem się wreszcie umyć po
3 miesiącach. Potem dostałem ubranie. Odprowadzili nas do
baraku. Rano o 5-tej pobudka. Wyszedłem przed barak i brygadier powiedział mi, że jako chory jestem zwolniony z pracy.
Oznaczało to, że nie dostanę jedzenia. Jednak kucharka ulitowała się nade mną. Przyniosła kartonik, abym zrobił so-

Mirosław Sediwy w wieku 32 lat.

Kamila. Zdjęcie z roku 1950.

bie z niego kubek, Wieczorami szukałem czegoś do jedzenia
w śniegu lub w śmieciach – najczęściej znajdowałem główki
rybek.
Czy to, że był Pan lekarzem, nie miało znaczenia
dla Rosjan?
Jak się potem okazało, było to bardzo ważne i w pewnym sensie uratowało mi życie. Gdy zorientowano się, że
umiem leczyć, kazano mi obsługiwać więźniów, a wiązało
się to z podniesieniem mojego statusu w obozie i przede
wszystkim z tym, że poprzez swoje działanie mogłem pomóc
współtowarzyszom niedoli. Na początku, gdy miałem leczyć
zęby pierwszemu więźniowi, ręce mi się trzęsły. W stresie
nie wiedziałem nawet, do czego służą przyrządy medyczne
poukładane przede mną na stoliku. Potem wszystko zaczęło
iść coraz sprawniej. Przeniesiono mnie do baraku dla lekarzy, były tam łóżka, prześcieradła. Zacząłem leczyć załogę.
Tak pracowałem 8 miesięcy. Potem nawet zostałem rozkonwojowany i wyjeżdżałem do polikliniki w Iwdeł i tam przyjmowałem prywatnych pacjentów. Mogłem jechać normalnie ubrany, bez kufajki, ale nie wolno mi było nosić krawata.
W łagrze przebywałem do momentu „dogawor” Sikorski –
Stalin. Potem dostałem się do Armii Andresa i przeszedłem
z nią cały szlak bojowy...oczywiście w charakterze dentysty.
Jaką rolę odegrało chrześcijaństwo w Pana życiu
podczas wojny?
Cierpienia wojenne jednym odejmowały wiarę, a w innych
ją pogłębiały. Jestem pewny, że nie żyłbym już , gdyby nie moja
wiara. Cierpiąc przypominałem sobie, że przecież Chrystus
też przeszedł wielkie męki podczas drogi krzyżowej. W tych
strasznych czasach, gdy śmierć była obecna na każdym kroku,
nie przerażała tak bardzo, gdy myślało się o tym, że jest to
tylko koniec życia na ziemi, bo zmartwychwstanie Chrystusa
otwiera nam drogę do lepszego świata. We Lwowie w więzieniu wspólnie z rotmistrzem Adolfem Regulskim – adiutantem
generała Andersa wspólnie odmawialiśmy modlitwy. Często
niespodziewanie ktoś zainicjował Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario
i wszyscy szeptem się dołączali. W łagrze starsi ludzie zawsze
pamiętali o niedzieli, świętach. Staraliśmy się w te dni odprawiać modlitwy osobiście i zbiorowo. Wlewały nam one nadzieję w serca. Umawialiśmy się, że przeżyjemy, że się spotkamy.
Był w łagrze bardzo krótko więzień – ksiądz. Kiedyś odprawiał
mszę konspiracyjnie – dzieliliśmy się wtedy wszyscy okruchami chleba.
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Anglia
W jaki sposób dostał się Pan po wojnie do Anglii ?
We Włoszech, gdzie pod koniec wojny stacjonowaliśmy,
zostałem wezwany do dowództwa Wojska Polskiego i powiedziano mi wówczas, że tworzy się grupa, która przez Anglię ma
dotrzeć do Kanady. Docierały bowiem do nas słuchy z Polski,
że powrót do kraju byłby w tym momencie niebezpieczny.
Rozpoczęła się rekrutacja do tzw. grupy Kanada. Zebrało się
około 5 tysięcy osób. Grupa rzeczywiście wyjechała za ocean,
ale mnie szef służby zdrowia wezwał w Anglii do miasteczka
Chester i stamtąd miałem objeżdżać jako dentysta zachodnią
część wybrzeża, gdzie stacjonowały rodziny polskie z Afryki.
Wkrótce jednak nadszedł kres wojny i skończyła się tym samym moja działalność w wojennej służbie zdrowia.
Do Polski jednak Pan wtedy nie powrócił. Dlaczego?
Musiałem się ożenić z osobą z Walii. Żona Elżbieta była
Polką, siostrą u mnie w gabinecie. Wkrótce urodził nam się
syn. Powstał problem, bo nie wolno mi było więcej niż 3 tygodnie po demobilizacji przebywać w obozie wojskowym.
W Selby dentysta – Anglik powiedział mi, że potrzebuje partnera. Podpisałem z nim umowę na współpracę i zamieszkałem ze swoja rodziną u niego w domu oraz wykupiłem meble w swojej części budynku, a to według angielskiego prawa
oznaczało, że nie wolno mnie było wyrzucić z tych pomieszczeń. Cieszyłem się z takiego obrotu sprawy, bo było wówczas
ciężko o mieszkania i pracę dla cudzoziemców.
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Odpowiadało Panu życie w Anglii?
Generalnie tak, chociaż jako cudzoziemca spotkało mnie
tam wiele przykrości. Szczególnie na początku. Okazało się,
że żona mojego partnera podmienia nam śmietanę na kwaśną i zabiera ze spiżarni nasze mięso, a trzeba pamiętać, że
wtedy nawet w Anglii wszystko było na kartki. Gdy mój partner powrócił po 3 miesięcznym urlopie z Irlandii, nie chciał
mi zapłacić za to, że leczyłem jego pacjentów. Doszło do
procesu z tego powodu. Wygrałem sprawę w sądzie i dał mi
pieniądze za urlop za 2 lata i podwyżkę jako rekompensatę.
Proces trwał 8 miesięcy i wtedy nie wolno mi było pracować.
Było nam ciężko. Potem wyprowadziliśmy się z tego domu,
bo atmosfera się zupełnie zepsuła. Zamieszkaliśmy 6 km od
miasta – w domu gospodarskim z dużym polem, stawami.
Taki typ domu nazywa się cottage. Właścicielem posiadłości był stary samotny Anglik, który oddał nam do dyspozycji cały dom. Postawiliśmy tego człowieka na nogi, bo był
opuszczony, niedokarmiony. Potem z wdzięczności zapisał
nam cały dom, ale nie skorzystaliśmy z tego, bo wydawało
się nam to niestosowne.
Mimo wielu trudności jednak udało się Panu pracować za granicą w swoim zawodzie.
Tak. Zacząłem początkowo objeżdżać polskie ośrodki religijne. Proboszczowie ogłaszali z ambony, że jest dentysta,
który chce leczyć i miałem polskich pacjentów. To było nielegalne, ale trwało 7 lat. W tym czasie rząd brytyjski robił spis
ludności i wszyscy znajomi Anglicy nalegali, żebym przyjął
obywatelstwo. Ja nie chciałem, bo według porozumienia
króla Jerzego VI z Andersem, kombatanci mieli takie same
prawa jak Anglicy. Potem pojawiły się możliwości lepszej
pracy – po raz kolejny zostałem partnerem lekarza Anglika.
Dlaczego nie pracowałem samodzielnie? Związek Dentystów
Angielskich nie chciał się zgodzić na to, abyśmy mieli osobne praktyki. W międzyczasie kupiłem dom w Selby. Żona
zmarła w 1975 roku. Wtedy ośmieliłem się ponownie myśleć
o mojej pierwszej, wielkiej miłości – Kamili.

Kamila

Mirosław podczas praktyki dentystycznej w Anglii

Jak się okazuje to uczucie było tak silne, że przetrwało 37 lat waszej rozłąki. Jakie były początki tej
miłości?
M.S – Gdy byłem studentem medycyny przed wojną
w Krakowie, przyjeżdżałem do mamy do Wadowic na weekendy. Kamila pracowała wówczas w magistracie. Widziałem
ją codziennie przez okno, gdy spacerowała. Spodobała mi
się, bo była bardzo zgrabna i miała wspaniały charakter.
Należeliśmy do Klubu Młodzieży Wiejskiej na Zaskawiu.
Wtedy zakochałem się. Kamila podziwiała, jak grałem
w siatkówkę w klubie, razem jeździliśmy na wycieczki na
nartach i proszę wierzyć – co wieczór chodziliśmy pieszo
na spacery do Barwałdu. Piękne chwile trwały do września
1939 roku. Gdy zdecydowałem się jechać do Rumunii, to nie
wiedziałem, jak jej to powiedzieć, bo przecież ją kochałem.
Poprosiłem więc kolegę – Kazia Jarczyka, nauczyciela, żeby
napisał jej list ode mnie, bo ja nie potrafiłem tego zrobić.
K.S. – Chwile przedwojenne były chyba najszczęśliwszymi w moim życiu. Mirosław był bardzo uroczym, zajmującym chłopcem. Śpiewał w chórze kościelnym tak pięknie jak
Kiepura. Wszystkie dziewczyny z Wadowic za nim szalały,
a on umiał być szarmancki wobec kobiet. Jak szliśmy gdzieś
na spacer i była kałuża na drodze, to mnie przenosił! Jak
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inna była wtedy miłość. Co dzisiejsza młodzież wie o platonicznej miłości... Podczas wojny 2 razy w tygodniu pisaliśmy
do siebie listy. Ostatnie były z Włoch. Potem dowiedziałam
się, że Mirosław się żeni. Nie płakałam. Podeszłam do tego
bardzo spokojnie, bo starałam się zrozumieć, że czasy wojenne komplikują ludziom losy. Napisałam jednak – „Może
musiałeś mnie zostawić, ale nie musiałeś się żenić”.
M.S. – Miesiąc po śmierci żony – Elżbiety dowiedziałem się od znajomych z Wadowic, że Kamila żyje. Wcześniej
przez cały mój okres małżeński nie kontaktowałem się z nią,
bo chciałem być lojalny wobec swojej rodziny. Bardzo jednak cierpiałem. Potem z kolei nie byłem pewny, czy Kamila
nie wyszła za mąż. Poza tym nie wiedziałem, czy zechce się
ze mną skontaktować. Wysłałem więc pierwszą kartkę na
Nowy Rok z napisem – „Do siego roku... Mirek”. Czekałem
na odpowiedź, a ona nie nadchodziła...Codziennie przez
3 miesiące zaglądałem do skrzynki, w końcu zobaczyłem list
z jej charakterem pisma.
K.S. – Nie odpowiadałam na kartkę od Mirka, bo wiedziałam, że ma żonę i syna i nie widziałam miejsca dla siebie
w jego życiu w takiej sytuacji.. Nic nie wiedziałam o tym, że
zmarła żona Mirka. W końcu przypadkowo jego bratowa,
która mieszkała w Wadowicach, powiedziała mi o tym fakcie. Zaczęliśmy więc pisać do siebie 2-3 razy w tygodniu i po
roku Mirek zaprosił mnie do Anglii. Pierwszy raz leciałam
samolotem! Pamiętam, że na lotnisku w Anglii byłam tak
wzruszona, że nie mogłam poznać swojej walizki. 4 grudnia
1976 roku przyjechałam do Mirka, a już 22 grudnia wzięliśmy ślub kościelny i cywilny. Nie musieliśmy się długo zastanawiać, nikt chyba nie był bardziej pewny swojego uczucia
niż my. Nazwano nas parą stulecia, w Anglii chciano nawet
kręcić film o nas, ale nie zgodziłam się, bo przecież są to tak
osobiste i głębokie przeżycia, że film mógłby je tylko spłycić.
Po roku naszego wspólnego już pobytu w Anglii wróciliśmy
do Wadowic. Mieliśmy około 60 lat.
Jaką rolę odegrała miłość w waszym życiu?
Miłość to szalona wartość, to jest impuls, który daje
ochotę do życia. Bez niej wszystko traci sens i człowiek jest
zagubiony. Tylko miłość nadaje właściwy kierunek w naszym
życiu. Po śmierci żony, gdy nie wiedziałem jeszcze, że będę
miał szansę być z Kamilą, chciałem zostać samotnikiem.
Myślałem o tym, żeby kupić sobie konia i wóz, mieć pełno
książek i jeździć po Anglii i Szkocji. To tu, to tam. Bóg dał mi
jednak szansę na połączenie się z Kamilą.

Wadowice
Teraz w Wadowicach znany jest pan przede wszystkim z założenia Kuchni Brata Alberta. W jaki sposób
doszło do zrealizowania tego przedsięwzięcia?
Pracą charytatywną zajmowałem się już w Anglii,
gdzie działałem w różnych organizacjach kościelnych.
Przyjechałem z Kamilą do Wadowic i byłem zachwycony rozwojem tego miasta. Nie dało się jednak ukryć, że żyją tu także osoby potrzebujące. Pewnego dnia przechodziłem koło
bazyliki Ofiarowania NMP i zobaczyłem księdza Sudera niosącego ciężkie paczki. Zawołałem przypadkowych chłopców
stojących na ulicy i razem pomogliśmy mu. I tak się zaczęła
moja przyjaźń z księdzem. Znajoma Kamili – Maryla Komar
zachęciła mnie potem do działania w Kole Charytatywnym,
którym także opiekował się ksiądz Suder. Po jakimś czasie
przyjechała do Wadowic z Krakowa albertynka – siostra
Gemma i to ona poddała myśl o powstaniu Kuchni.
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Kamila też miała tragiczne wspomnienia z czasów wojny.
Była w obozie w Oświęcimiu 3 lata.

Czy Pana niezwykłe dzieje to typowy los dla przedstawicieli Pana pokolenia?
Nie sadzę. Każdego w jakiś sposób dotknęła wojna, ale
to, jak ją przeżył i co się z nim działo potem, zależało już od
indywidualnych wyborów każdego człowieka. Stale powtarzam, że jestem w czepku urodzony. Miałem szczęście w życiu.
Widać to chociażby na przykładzie losów wojennych. Byłem
takim Szwejkiem. Jako jedyny chodziłem w polskim korpusie w doskonałym amerykańskim mundurze, bo pan generał
Krasowski był moim pierwszym pacjentem. Miałem też prywatne buty – musiałem je mieć, bo w zestawie dentystycznym
była nożna maszynka. Robiłem też często to, co nikomu nie
uchodziło, np. – gdy przed moim barakiem stało dużo pacjentów – żołnierzy i dowódca się na mnie z tego powodu niesłusznie zdenerwował, bo przecież to nie moja wina, że ludzi
bolą zęby, powiedziałem mu, gdy na niego przyszła kolej –
„Zemsta jest rozkoszą bogów”, bo miał 7 zębów do wyrwania.
Spodobała mu się jednak moja śmiałość i bardzo mnie lubił.
Czy ma Pan jakąś dewizę, którą kieruje się Pan
w życiu?
Najważniejsze jest dla mnie to, co mi przekazał w łagrach
lekarz rabin Hajmek Najger – „Mirek, rób ludziom dobrze i nie
czekaj, by ci podziękowali. Pan Bóg ci wynagrodzi”.
Skąd Pan czerpał siłę, by wytrwać podczas trudnych sytuacji życiowych?
Podczas wojny trzymała mnie przy życiu tęsknota za domem, za wolnością, wiara, że Bóg mnie cało z tego kataklizmu
wyprowadzi. Nie bez znaczenia dla przetrwania była też moja
sprawność fizyczna, zahartowanie – przed wojną uprawiałem
lekkoatletykę, potrafiłem też cały dzień spędzić na korcie tenisowym czy grając w koszykówkę. Uprawiałem nawet zapasy.
Potem siłę dawała mi miłość do Kamili i nadzieja, że kiedyś się
spotkamy. Miłość jest niezwykłą potęgą – w końcu Chrystus
zmartwychwstając pokazał, że jest silniejsza niż śmierć.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa przeprowadzona i spisana w 2001 roku.
Niestety kilka miesięcy później Mirosław drugi raz zostawił Kamilę.
Po krótkiej chorobie zmarł. Kamila odeszła 3 miesiące później…
z tęsknoty. Oboje spoczywają na wadowickim cmentarzu.
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NABOŻEŃSTWO PIĘCIU
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
wg objawień Pana Jezusa i Matki Bożej przekazanych Siostrze Łucji
Pięknie pisze m.in. o „pierwszych sobotach” Antonio A. Borelli w książce „Różaniec ratunek dla świata”. Warto ją przeczytać. Pięć Pierwszych Sobót to wielki dar i okazanie miłości Matce Bożej. O tym
nabożeństwie mówi Ona sama, objawiając się 10 grudnia 1925 roku, osiem lat po objawieniach w Fatimie – siostrze Łucji, w domu zakonnym w Ponteverda w Hiszpani.
Najświętsza Maryja Panna ukazała się jej z Dzieciątkiem
Jezus. Dzieciątko napomniało wizjonerkę:
„Zlituj się nad sercem Twojej Najświętszej Matki okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.”
MATKA BOŻA POKAZUJĄC ZAKONNICY SERCE
OTOCZONE CIERNIAMI, POWIEDZIAŁA:
„Córko Moja, spójrz na Serce Moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty
pociesz Mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się,
przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i będą Mi
towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 5 tajemnic dowolnej części Różańca w intencji zadośćuczynienia Mnie,
w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
Potem, po dwóch miesiącach, ukazało się siostrze Łucji
Dzieciątko Jezus, któremu przedstawiła problemy osób, odnośnie spowiedzi w soboty.
PAN JEZUS ODPOWIEDZIAŁ: „Tak, spowiedź może
być ważna przez wiele więcej dni, pod warunkiem, że gdy
będą Mnie przyjmować, będą w stanie łaski uświęcającej i wyrażą intencję zadośćuczynienia za znieważenie
Niepokalanego Serca Maryi”. Na pytanie co robić, gdy
ktoś zapomni powiedzieć o intencji przed spowiedzią
odparł: „Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję”.
Po czterech latach, w maju 1930 roku, Pan Jezus przemówił do siostry Łucji, podając rozwiązanie innego problemu:
„Praktykowanie tego nabożeństwa będzie dopuszczone również
w niedzielę po pierwszej sobocie, jeżeli Moi księża – ze słusznych
powodów – przyzwolą na to”. Zapytany przez siostrę Łucję nasz
Zbawiciel wyjaśnił, dlaczego pierwszych sobót jest pięć, podając pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1) bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,
2) przeciw dziewictwu Matki Bożej,
3) przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego,
4) czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci
obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej,
5) czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej
Panny.
Są cztery warunki ważnego praktykowania nabożeństwa:
1) w pierwszą sobotę miesiąca należy przystąpić do spowiedzi wynagradzającej, mówiąc o tej intencji spowiednikowi
przed wyznaniem grzechów. W przypadku, gdy jesteśmy

w stanie łaski uświęcającej, postępujemy tak, jak w słowach Pana Jezusa wcześniej zacytowanych w tekście;
2) przed przystąpieniem do Komunii Świętej wzbudzamy
w sobie intencję wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi za wszelkie zniewagi Jemu uczynione;
3) w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
odmawiamy 5 tajemnic którejkolwiek części Różańca;
4) w tym dniu rozważamy, także w intencji wynagradzającej,
przez 15 minut, jedną lub wiele tajemnic różańcowych Matka Boża nazwała to „dotrzymywaniem Jej towarzystwa”, co
można rozumieć jako rozmyślanie niejako wspólnie z Nią.
Jako pomoc, jak pisze Antonio A. Borelli w książce „Różaniec
ratunek dla świata” można przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego lub książki,
wysłuchać konferencji lub kazania. Jak autor podaje dalej,
siostra Łucja wyjaśniła później, że ze słusznych powodów
spowiednik może udzielić pozwolenia na wypełnienie tych
warunków następnego dnia, w niedzielę.
Jeszcze bardzo ważna jest sama intencja. PAN JEZUS
POWIEDZIAŁ SIOSTRZE ŁUCJI, 15 LUTEGO 1926
ROKU: „To prawda, córko Moja, że wiele dusz zaczyna,
lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, niż żeby odprawiali
piętnaście bezdusznie i z obojętnością...”.
Antonio A. Borelli podkreśla, żeby pamiętać, iż mimo
odprawienia nabożeństwa: do końca życia będziemy musieli
stawiać czoła pokusom i słabościom i że nabożeństwo stanowi
wielką pomoc w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Ponadto
podkreśla także, że nacisk powinien być położony na intencję
wynagrodzenia, a nie zabezpieczenie na godzinę śmierci, aby
osiągnąć stałą korzyść duchową – by pragnąć codziennego życia w łasce uświęcającej pod opieką Matki Najświętszej. Aby
na pierwszym miejscu postawić delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból w sercu ukochanej Matki, a nie zabraknie
nam Jej pomocy, łaski i obecności w godzinie naszej śmierci.
A to obietnice Matki Bożej
− tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo, obiecuję
ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla
ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna;
− te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; przed
tronem Bożym jako kwiaty je postawię.
Modlitwę o pobożne wzbudzenie właściwej intencji podała Matka Boża jeszcze w 1917 roku, w Fatimie, pastuszkom:
„O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenia
grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Opracowanie na podstawie książki
Antonio A. Borelli „Różaniec ratunek dla świata”
Barbara Zapadlińska
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ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

NIECH ŻYJE JEZUS!

„Pragnę, aby moje serce otoczyła korona z dwunastu gwiazd, utworzona z najmilszych i najwierniejszych sług”.
Słowa Pana Jezusa do świętej Małgorzaty Alacoque. W wielu kościołach naszej Ojczyzny znajduje się obraz przedstawiający przebite Serce, otoczone cierniową koroną, zwieńczone promieniami, a umieszczone na tle tarczy zegara. Jest to znak Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego. Warto przypomnieć, czym
ono jest, jaką drogę proponuje oraz jakie wymagania stawia przynależenie do niego. Za sprawą objawień św. Małgorzaty Alacoque z Klasztoru Nawiedzenia we Francji kult Serca Jezusowego zaczął się bardzo rozwijać .
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, zawitała do Polski już w 1868 roku. Początkowo jako Bractwo,
które zostało kanonicznie zatwierdzone 1 stycznia 1869 roku,
przez biskupa Antoniego Gałeckiego. Papież Pius XI na prośbę
Sióstr Wizytek z Krakowa, wyniósł Bractwo Straży Honorowej
do godności Arcybractwa, dla Polski dekretem z 19 stycznia
1919 roku. Jego działalność wspierają Siostry Wizytki. Członkowie Straży Honorowej wybierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się swoją modlitwą oraz pracą wynagradzać
Panu Jezusowi, jak również ofiarować Mu swoje trudy, jednocząc się duchowo z Jego eucharystyczną obecnością w tabernakulum. Na specjalnym zegarze Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, są zamieszczone wszystkie godziny
dnia. Tam też wpisuje się wybrane godziny poszczególnych
członków Straży. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli,
którzy trwają przy Jezusie na wzór Matki Bożej, św. Marii
Magdaleny i św. Jana, stojących u stóp Krzyża w chwili, kiedy
przebito bok Zbawiciela. Straż Honorowa to odpowiedź serc
wrażliwych na skargę Jezusa z Ogrodu Oliwnego: „Tak jednej
godziny nie mogliście czuwać ze mną”. (Mt 26, 40). Swoją
modlitwą i czuwaniem, Członkowie Straży Honorowej pragną
oddać Sercu Pana Jezusa cześć, wyrażając swoją miłość oraz
wynagradzając Mu za zniewagi i obojętność ludzi. Modlitwa
ofiarowania:
Panie Jezu obecny w tabernakulum, ofiaruję
Ci tę godzinę, wszystkie moje czynności i obowiązki stanu, aby łączyć się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca,
uwielbiać imię Twoje, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych, ażeby coraz doskonalej wypełniała się Twoja wola w moim życiu
i na całym świecie. Amen.
Straż Honorowa za swoje godło przyjęła Zegar, na którym
znajduje się Najświętsze Serce Pana Jezusa, hasło: Niech żyje
Jezus oraz napis: Cześć, miłość, wynagrodzenie Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Trwa nieprzerwana łączność następujących
po sobie Członków Straży Honorowej, zjednoczonych z hymnami aniołów i patronów każdej godziny. Do Straży Honorowej
może należeć każdy dorosły człowiek oraz dzieci po przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej. Każdy wiek jest dobry,
by zostać Członkiem Straży Honorowej. Pan Jezus przyszedł
do wszystkich bez wyjątku. Jeśli jesteś chory, osamotniony,
jeśli cierpisz na ciele lub duszy, pamiętaj, że Jezus podobnie
jak Ty - poznał cierpienie i to aż do śmierci krzyżowej. Możesz
się z Nim łączyć, ofiarowując wszystkie swoje udręki, wszystko, co jest dla Ciebie ciężkie i przytłaczające. Ten, kto pragnie

zostać członkiem Straży Honorowej powinien wybrać sobie
jedną godzinę dnia, aby w tym czasie wykonując swoje zwykłe
zajęcia, pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i czuwać przy
Nim myślą, aktami miłości i wiary, ofiarowując celem wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia; potem zgłosić swoje
pragnienie i zostać przyjętym przez dyrektora, upoważnionego zelatora lub zakon Sióstr Wizytek w Krakowie.
Do Straży Honorowej mogą należeć osoby chore, starsi,
a nawet ci, którzy nie wychodzą z domu. Do obowiązków Straży Honorowej należy: wierne odprawianie godziny obecności
przy Sercu Jezusa, uczestniczenie we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu w pierwsze piątki miesiąca, szerzenie kultu
Najświętszego Serca Jezusowego, nawiedzenie Najświętszego
Sakramentu, uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach
Arcybractwa. Głównym świętem jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co roku w czerwcu odbywa się ogólnopolska pielgrzymka Arcybractwa na Jasną Górę do Częstochowy.
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ODPUSTY JUBILEUSZOWE
W związku z rokiem jubileuszowym 150-lecia Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa na ziemiach
polskich Penitencjaria Apostolska udzieliła naszemu Arcybractwu odpustów na okres od 1 stycznia 2019 r. do
27 grudnia 2019 r. W tym czasie każdy członek Straży
Honorowej może uzyskać odpust zupełny:
1. Za uczestnictwo we Mszy św. w dni:
• 1 stycznia 2019 r. (150. rocznica kanonicznego założenia bractwa),
• 19 stycznia 2019 r. (100. rocznica podniesienia
bractwa do godności arcybractwa),
• 15 czerwca 2019 r. (centralne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze),
• 3 sierpnia 2019 (rocznica śmierci założycielki Straży Honorowej NSPJ s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud - dzień modlitw o jej beatyfikację),
• 27 grudnia 2019 (zakończenie jubileuszu z dziękczynnym Te Deum laudamus),
• w pierwszy piątek miesiąca (Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
2. Za pobożne praktyki:
• uczestnictwo w nabożeństwie Godziny Świętej
w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca
(wspólnotowo lub indywidualnie),
• odprawienie nowenny przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa,
• nawiedzenie miejsca związanego z kultem Serca
Pana Jezusa w Polsce lub za granicą i odmówienie
tam Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą:
• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego (w innym wypadku zyskuje się odpust
cząstkowy),
• stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
• przyjęcie Komunii św.,
• odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana
z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw,
za które modli się każdego dnia papież),
• wykonanie czynności związanej z odpustem (np.
Msza św., pobożna praktyka).
Wierny może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy
za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie za żyjącą
osobę, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do
otrzymania odpustu warunki.
Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wykonaniu czynności, z którą
związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać
wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii
świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu
dnia (wyjątkiem są osoby pozostające w obliczu śmierci),
natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.
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Obietnice Pana Jezusa dane św. Małgorzacie
Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca:
1. Otrzymają wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie;
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach;
3. Pan Jezus będzie ich pocieszał we wszystkich strapieniach;
4. Będzie ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmieci;
5. Obdarzy obfitym błogosławieństwem wszystkie ich
przedsięwzięcia;
6. Grzesznicy znajdą w Sercu Jezusa źródło nieskończonego miłosierdzia;
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi;
8. Dusze gorliwe szybko dojdą do wysokiej doskonałości;
9. Jezus będzie błogosławić domy, w których obraz
Jego Serca będzie zawieszony i czczony;
10. Kapłanom da moc kruszenia serc najzatwardzialszych;
11. Imiona tych, którzy będą rozpowszechniać to nabożeństwo, zostaną zapisane w Sercu Jezusa i na zawsze w nim pozostaną;
12. Pan Jezus powiedział, że Jego wszechmocna miłość
udzieli się wszystkim, którzy przez kolejne 9 miesięcy będą przyjmować Komunię świętą w pierwsze
piątki, łaskę pokuty ostatecznej oraz że nie umrą bez
przyjęcia sakramentów świętych, a Serce Jego stanie
się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

W bieżącym roku 2019 obchodzimy jubileuszowy rok
150-lecia istnienia Straży Honorowej NSPJ Ojciec Święty wydał Dekret z watykańskiej Penitencjarii Apostolskiej, która na
mocy uprawnień nadanych jej przez Ojca Świętego papieża
Franciszka zawiadamia nas o odpustach zupełnych udzielonych Straży Honorowej NSPJ z okazji jubileuszu jej istnienia
na polskich ziemiach. Zachęcamy do korzystania z możliwości
i uzyskania odpustów od 1 stycznia do 27 grudnia 2019 r. i
ofiarowania ich zarówno za siebie, jak i jako wsparcie dla dusz
w czyśćcu cierpiących.
Siostry i Bracia!
Serce Chrystusa, które zostało przebite na krzyżu włócznią żołnierza, jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy
tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wiernością na
Jego wierność. Jest tylko jedno Serce, które kocha niezawodnie. Jest jedna Miłość, która nie ustaje, jest jeden Oblubieniec, który zawsze jest wierny. On kocha bez względu na
okoliczności, na osobę. Zawsze gotów jest okazać szczególną
miłość tym, którzy Mu zaufają. Pan Jezus zna doskonale serce
człowieka, serce każdego z nas i chce nam przyjść z pomocą.
On jako Bóg tworzył i kształtował ludzkie serce. Jako człowiek ma takie samo serce, jak każdy z nas. Nikt z ludzi nie zna
więc ludzkiego serca tak, jak On. Chrystus wychodzi nam dziś
na spotkanie i zapewnia: „Pod moim skrzydłem grot złego ich
minie, Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie”. Wiemy wszyscy, że o naszej wieczności decyduje moment śmieci, chwila
przejścia z ziemi do wieczności. Dlatego Boże Serce zapewnia swoich czcicieli „Jam im ucieczką w ostatniej godzinie”.
Spieszmy w szeregi Straży Honorowej – Boże Serce czeka!
‚
Zelatorka Lucyna Świetlik

6ň2:2
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Z ŻYCIA PARAFII
Z Księgi Chrztów
29.12.2018
- Karol Krystian Trzaska
- Nina Karolina Wajda - Kulig
- Hanna Rita Jóźwik - Kulig
19.01.2019
- Wiktor Eugeniusz Pająk
31.01.2019
- Kornelia Anna Hendrix
- Evelina Rose Hendrix

Z Księgi Pogrzebów
16.02.2019
- Anna Antonina Mally

+ Łucja Szostak
zm. 13.01.2019 r.

27.01.2019
- Kamil Oleś

+ Maria Włodarczyk
zm. 28.01.2019 r.

24.03.2019
- Gabriela Romana Cortines-Jachymczyk
- Zofia Kinga Moskała

13.01.2019
- Aleksander Albert Szadziuk

16.03.2019
- Filip Marcin Wojtasik
- Antoni Arkadiusz Burtan

16.03.2019
- Aleksander Henryk Knapik

30.03.2019
- Amelia Marta Walczak

+ Pola Czarnecka-Doniec
zm. 15.02.2019 r.
+ Bogusław Kozakowski
zm. 22.02.2019 r.
+ Antoni Gancarczyk
zm. 21.03.2019 r.
+ Krystyna Kotula
zm. 30.03.2019 r.
+ Józef Florek
zm. 02.04.2019 r.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Kwiecień

Maj

Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną,
którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród
narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

HARMONOGRAM ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Sobota, godz. 17.30
27 kwietnia
4 maja, godz. 7.30
4 maja
11 maja
18 maja
25 maja
1 czerwca, godz. 7.30
1 czerwca
8 czerwca
15 czerwca
22 czerwca
29 czerwca
6 lipca, godz. 7.30
6 lipca
13 lipca
20 lipca
27 lipca
3 sierpnia, godz. 7.30
3 sierpnia
10 sierpnia
17 sierpnia
24 sierpnia
31 sierpnia

Róża
św. Jana Pawła II
MB Fatimskiej
MB Loretańskiej
MB Nieustającej Pomocy
MB Miłosierdzia
Misyjna
MB Fatimskiej
MB Opiekunki Rodzin
św. Pawła Apostoła
św. Józefa
św. Jana Pawła II
MB Loretańskiej
MB Fatimskiej
MB Nieustającej Pomocy
MB Miłosierdzia
Misyjna
MB Opiekunki Rodzin
MB Fatimskiej
św. Pawła Apostoła
św. Józefa
św. Jana Pawła II
MB Loretańskiej
MB Nieustającej Pomocy

Zelatorka
p. Honorata Tuleja
p. Maria Wenzel
p. Józefa Kaczmarczyk
p. Łucja Florek
p. Izabella Galon
p. Danuta Gawlik
p. Maria Wenzel
p. Beata Bartosiak
p. Ewa Kaszowska
p. Anna Grzybowska
p. Honorata Tuleja
p. Józefa Kaczmarczyk
p. Maria Wenzel
p. Łucja Florek
p. Izabella Galon
p. Danuta Gawlik
p. Beata Bartosiak
p. Maria Wenzel
p. Ewa Kaszowska
p. Anna Grzybowska
p. Honorata Tuleja
p. Józefa Kaczmarczyk
p. Łucja Florek

MEDJUGORIE

TERMIN:

18-24.09.2019

I SANKTUARIA CHORWACJI
1 dzień
Wyjazd z Wieliczki o godz. 5.00, przejazd przez Słowację,
Węgry do Chorwacji, przejazd do Mariji Bistricy
(zwiedzenie sanktuaraium MB, Msza Św.), przejazd
do pensjonatu w okolicy Karlovaca w Chorwacji
(zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).
2 dzień
po śniadaniu przejazd do Nin (spacer po miasteczku,
czas na plaży), przejazd do Medjugorje
(zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).
3 dzień
Po śniadaniu, pielgrzymka na Górę Kriżevac, udział
w nabożeństwie, pielgrzymka na Górę Objawień
Podbrdo, powrót do hotelu (wieczorny obiad, nocleg).

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mostaru (spotkanie
z przewodnikiem o godz. 9.00 zwiedzaniem miasta),
przejazd do wodospadów Kravica (malownicze
wodospady), powrót do hotelu (wieczorny obiad, nocleg).
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Dubrownika (zwiedzanie
miasta), przejazd do Neum (czas na plażowanie),
powrót do Medjugorje (wieczorny obiad, nocleg).
6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do przejazd do Vepric (sanktuarium
MB z Lourdes, Msza Św.), przejazd do Maklarskiej (czas
na plażowanie), przejazd do hotelu w okolicy Karlovaca
(zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).
7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Ludbergu (zwiedzenie
sanktuarium eucharystycznego, Msza Św.),
wyjazd w drogę powrotną do Wieliczki,
przyjazd do Wieliczki ok. 22.00.

CENA:

170 € + 560 zł (tj. ok. 1310 zł)
ZAPISY PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH W ZAKRYSTII

KANCEL ARIA PAR AFIALNA
Od poniedziałku do piątku po Mszach św. o 7.00 i 18.00

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
• Każdy wtorek – nabożeństwo do św. Antoniego po Mszy św. wieczornej.
• Każda środa – nowenna do MB Nieustającej
Pomocy po Mszy św. wieczornej.
• Każda sobota – Msza św. zbiorowa, niedzielna
o godz. 18.00.
• Każda niedziela – Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a po niej Msza św.
• W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź
od godz. 17.15.
• W trzeci czwartek miesiąca adoracja N.S. prowadzona przez Kobiety
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz.
16.00. Msze św. o 7.00, 16.30 i 18.00
• W trzeci piątek miesiąca Koronka do Bożego
Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.

CHRZTY w naszej Parafii odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej oraz w 3 sobotę miesiąca
o godzinie 13.00 - liturgia bez Mszy świętej. Dodatkowo w uroczystość Św. Szczepana - 26.12 i drugi
dzień świąt wielkanocnych.
ROCZKI - Msza św. dziękczynna w 1 rocznicę urodzin
odprawiana jest w trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 11.00
Niezbędne dokumenty do zapisu chrztu:
• akt urodzenia dziecka z USC, w przypadku dziecka urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu,
• wyciąg z aktu małżeństwa rodziców lub dowody osobiste rodziców,
• dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres),
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej parafii). Zaświadczenia mogą być dostarczone przed uroczystością
chrztu.
• Aby przyśpieszyć zapis, można posłużyć się przygotowanym formularzem znajdującym się na stronie internetowej Parafii. Należy formularz pobrać, wypełnić i wydrukować.

