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KALENDARZ LITURGICZNY – LISTOPAD 2020 R.
01.11 — WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
02.11 — WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH
03.11 — Św. Marcina de Porres, zakonnika
04.11 — Św. Karola Boromeusza, biskupa
09.11 — ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
10.11 — Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
W diecezji łowickiej:
11.11 — Św. Marcina z Tours, biskupa
12.11 — Św. Jozafata, biskupa i męczennika
13.11 — Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
14.11 — Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

15.11 — Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
16.11 — NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA
17.11 — Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18.11 — Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
19.11 — Bł. Salomei, zakonnicy
20.11 — Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
21.11 — Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
22.11 — Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
23.11 — Św. Klemensa I, papieża i męczennika
24.11 — Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
25.11 — Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
30.11 — ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

WYDARZENIA W POLSKIM KOŚCIELE– LISTOPAD 2020 R.
8 listopada – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym − święto
obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w każdą drugą
niedzielę listopada, jako dzień szczególnej pamięci i modlitwy
w intencji chrześcijan prześladowanych współcześnie na całym
świecie.
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – msza św.
z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych
15 listopada – Światowy Dzień Ubogich - “Wyciągnij rękę
do ubogiego” (Syr 7, 32) Starożytna mądrość postawiła przed
nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć
barierę obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym względem: w każdej
z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest
obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40) napisał papież Franciszek w orędziu i wyjaśnia: „We wszystkich
sprawach pamiętaj o swym kresie” (Syr 7, 36). Tym zdaniem
Syracydes kończy swoją refleksję. Tekst ten pozwala na dwojaką interpretację. Po pierwsze ukazuje, że potrzebujemy zawsze
mieć świadomość końca naszej egzystencji. Pamięć o wspólnym przeznaczeniu może być pomocna, aby prowadzić życie
pełne uwagi poświęconej temu, kto jest uboższy i nie miał tych
samych możliwości, jakie my mieliśmy. Istnieje również druga możliwość interpretacji, która uwydatnia przede wszystkim
kres, cel, w stronę którego dążymy. Tenże kres naszego życia
ISSN 1642–6045

ukazuje, jak nieodzownym jest posiadanie projektu do zrealizowania w życiu oraz drogi, po której się kroczy, nie ulegając
zmęczeniu. Ostatecznie kresem każdej naszej działalności nie
może być nic innego, jak miłość. To jest cel, w stronę którego
wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta
miłość jest współudziałem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się
od odkrycia, że my najpierw zostaliśmy ukochani i obudzeni do
miłości. Kres ten pojawia się w momencie, w którym dziecko
spotyka się z uśmiechem mamy i czuje się kochane tylko ze
względu na to, że istnieje. Również uśmiech, który dzielimy
z ubogim, jest źródłem miłości i pozwala żyć w radości. Ręka
wyciągnięta może zawsze ubogacić się uśmiechem tego, który
nie mierzy swojej obecności i pomocy, którą ofiaruje, ale cieszy
się wyłącznie z życia w stylu uczniów Chrystusa.
W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy
nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką
ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są
zmarginalizowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej
sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni.
24 listopada – Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa we wszystkich świątyniach
w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich. Święto
wiąże się z panującym w latach 1932-1933 Wielkim Głodem,
w wyniku którego zginęło około 6-7 milionów ludzi. W opinii
władz Ukrainy i wielu historyków odpowiedzialność za Wielki
Głód na Ukrainie ponoszą ówczesne władze Wszechzwiązkowej
Komunistycznej Partii (bolszewików) i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na czele ze Stalinem.

Wydawca: Parafia Rzymsko–Katolicka pw. MB Królowej Polski Krakowie – Bieńczycach
Zespół redakcyjny: Ks. dr Krzysztof Biros – asystent kościelny, Tadeusz A. Janusz – redaktor naczelny;
Maria Wileńska – sekretarz redakcji; Małgorzata Modzelewska; Stanisław Malara; Tadeusz Pałka – foto;
Adres redakcji: 31–831 Kraków, ul. Obrońców Krzyża 1; tel. (do parafii) 12 644 06 24; tszunaj@poczta.onet.pl.
Koszt wydania jednego egzemplarza gazetki 2 zł.
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ŚW. CECYLIA PATRONKA MUZYKI SAKRALNEJ

KAŻDY MA SWEGO
OPIEKUNA
W NIEBIE

W

ciągu roku liturgicznego
każdy może oddać cześć
swojemu patronowi, opiekunowi, który czuwa nad nami. Niezależnie kim się jest, jaki zawód się
wykonuje, czy się jest piekarzem, stolarzm murarzem, złotnikiem, kierowcą,
pilotem, kosmonautą, to każdy znajdzie
opiekuna w niebie. W listopadzie swojego patrona czczą muzycy, wokaliści,
chórzyści i wszyscy, którzy parają się
muzyką sakralna. Ich patronką jest św.
Cecylia.
Święta Cecylia, której wspomnienie
liturgiczne przypada 22 listopada, kojarzona jest dziś głównie z muzyką sakralną. Za swoją patronkę uznają ją organiści
i chóry kościelne, często również zawodowi wykonawcy barokowych oratoriów.
Trudno, by było inaczej, skoro wyobrażenie dziewczyny grającej na organach lub
trzymającej w dłoni instrument muzyczny głęboko zakorzeniło się w europejskiej
kulturze. Od początku XVI w. właśnie
w ten sposób przedstawiali św. Cecylię
wielcy malarze, m.in. Rafael czy Nicolas
Poussin. W XVII i XVIII w. dołączyli do
nich wybitni kompozytorzy, m.in. Henry
Purcell i Georg Friedrich Händel, którzy
wychwalali świętą w wyszukanych odach.
Na tle kojących kompozycji bar w
i dźwięków zdecydowanie wyróżnia się
marmurowa figura, którą można oglądać
w bazylice św. Cecylii na rzymskim Zatybrzu. Przedstawia ona młodą kobietę
leżącą na boku, twarzą do ziemi, z podciętą szyją i ramionami ułożonymi wzdłuż
ciała w ten sposób, jakby były skrępowane w nadgarstkach. „Oto wizerunek
najświętszej dziewicy Cecylii, którą sam
ujrzałem nienaruszoną w grobie” – głosi
barokowa inskrypcja.
Ulubiona muza malarzy i kompozytorów urodziła się na początku III w. w zamożnej rzymskiej rodzinie. We wczesnej
młodości spotkała na Via Appia wyznawców prawdziwego Boga, przyjęła
chrzest i złożyła ślub dozgonnej czystości.

Zmuszona przez rodziców do małżeństwa z poganinem, nie tylko zachowała
dziewictwo, ale również przywiodła do
Chrystusa swego męża, Waleriana, i jego
brata, Tyburcjusza. Obaj bracia zajmowali się pochówkiem chrześcijan, za co
wkrótce skazano ich na śmierć i zamordowano. Cecylię aresztowano kilka dni później za próbę zorganizowania im chrześcijańskiego pogrzebu. Jej uroda była ponoć
tak wielka, że wykonujący rozkaz żołnierze błagali ją,by wyrzekła się wiary. Jednak ani prośby, ani późniejsze tortury nie
zmieniły postawy dziewicy. Ostatecznie
Cecylia została ścięta mieczem.
W 882 r. wysłannicy Kościoła odnaleźli
w katakumbach św. Kaliksta zachowane
w stanie nienaruszonym ciało dziewicy
i przenieśli je na Zatybrze, do bazyliki
Najświętszej Maryi Panny. To właśnie
tam w 1599 r. rzeźbiarz Stefano Maderno był świadkiem otwarcia sarkofagu.
I wspólnie z dostojnikami kościelnymi
przekonał się, że ciało św. Cecylii przez
blisko 1400 lat nie uległo rozkładowi.
Rok później we wnętrzu świątyni stała
już niezwykła marmurowa figura, która
łączy zmysłowe piękno z poruszającymi
stygmatami cierpienia.
Ścięta mieczem dziewica patronką muzyki? Skąd takie zestawienie? Nie istnieją
przecież żadne świadectwa mówiące, że
historyczna święta grała na jakimś instrumencie. W jednej z brewiarzowych
antyfon znalazła się wprawdzie wzmianka o tym, że gdy na weselu Cecylii muzycy grali, ona „śpiewała w swoim sercu
samemu tylko Panu”, ale akurat ten fragment świadczy raczej o kontemplacyjnej
naturze dziewicy, a nie o jej wrażliwości
na dźwięki. Mimo to w średniowiecznych interpretacjach śpiew Cecylii został
potraktowany dosłownie. Większość hagiografów uważa, że podstawą nieporozumienia jest błąd kopisty, który pominął
przy przepisywaniu łacińskiego zdania
wtrącenie „w swoim sercu”.

są od siebie aż tak odległe, jak skłonni
byliby to widzieć mieszkańcy dzisiejszej
„ziemi jałowej”? Trzeba pamiętać, że
przed oświeceniową rewolucją Europejczycy widzieli w św. Cecylii patronkę nie
tylko wzniosłej muzyki, ale i harmonii
świata. Nie w znaczeniu wyidealizowanej natury czy powszechnej szczęśliwości,
lecz w sensie wyższego porządku, którego źródłem jest wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tej teodycei
uświęcone cierpienie miało głęboki sens.
Raz bywało jarzmem słodkim, brzemieniem lekkim, innym razem wydawało się
nie do uniesienia. Ale każdy grzesznik
wiedział, że tylko w cierpieniu może doświadczyć żywej relacji z Bogiem. Najdoskonalszą formą odpowiedzi na miłość
Chrystusa było męczeństwo.
Piszę w czasie przeszłym, ale przecież
dla nas, mieszkańców współczesnych katakumb, są to sprawy oczywiste. Zmieniła się jedynie kultura, która nas otacza.
Świętą Cecylię zamordowano dwa razy.
Najpierw uczynił to kat w rzymskim
więzieniu, później zrobili to nowożytni
filozofowie, artyści i inni wyznawcy postępu, którzy wytrzebili z kultury metafizykę. Czystość serca nazwali naiwnością, prawdę skwitowali pytaniem Piłata,
piękno zastąpili ironią, muzyczność zdławili skrzekiem, a z ludzkiego cierpienia
uczynili argument przeciwko Bogu, który paradoksalnie sam pozwolił się stłuc
na krwawą miazgę i zabić na krzyżu, by
odkupić nasze winy. Dzięki Niemu św.
Cecylia wkroczyła na drogę zmartwychwstania. Módlmy się, by Pan pozwolił jej
zmartwychwstać także w europejskiej
kulturze, która dziś przypomina sen wariata.

Czy jednak obie te sfery: okupiona cierpieniem czystość i muzyczna doskonałość

Autor: Wojciech Wencel "Gość Niedzielny" nr 47/2016
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W ARCE PANA

NIC NIE ZASTĄPI PIĘKNA
LUDZKICH GŁOSÓW

J

uż św. Augustyn mówił: „Kto
śpiewa, ten dwa razy się modli”.
W Arce Pana każdy ma szansę
modlić się podwójnie – dzieci, młodzież
i dorośli, gdyż każdy może tu znaleźć
miejsce dla siebie, by śpiewem wielbić
Pana. Już od 1967 roku istnieje bowiem
w naszym kościele chór parafialny, który przez 53 lata nieprzerwanie śpiewem
służy Bogu, działa również prowadzona
przez siostry Służebniczki Dębickie schola dziecięca, zmieniająca swoje oblicze
w zależności od osobowości prowadzącej
ją siostry. Od niedawna mamy też młodzieżowy zespół muzyczny.
Wszystkie te grupy obecnie prowadzone są przez młode osoby, charyzmatyczne, pełne zapału, pasji, inwencji twórczej,
chęci do pracy, a także prawdziwej sympatii do ludzi i miłości do muzyki.
Chór parafialny. Od ponad pięciu lat
chórem parafialnym dyryguje pani Maria
Dziedzic – Król, która nie kryje swojej radości i satysfakcji z tej pracy. Gdy odchodził jej poprzednik p. Zbigniew Huptyś,
ogłoszono konkurs na dyrygenta i to sami
chórzyści ją wybrali. Choć jest to chór seniora, pani Maria zaznacza, że nie czuje
ich wieku. Sama pracuje z różnymi chórami, w tym z dziecięcymi i podkreśla, że
śpiew daje ludziom drugą młodość. Niektórzy są już w chórze ponad 30 lat, jest
w nim wiele pięknych głosów. W chórze
śpiewa około 30 osób w przedziale wiekowym 50 – 80 lat. Na próbach pracują nad
dykcją i emisją głosu, poszerzają swoją
wiedzę oraz świadomość muzyczną. Do
czasu pandemii spotykali się regularnie
na wtorkowych próbach, po próbach brali
nagrania i materiały do pracy własnej, zabierali do domu nuty. Chór pod wodzą p.
Marii śpiewa pieśni, które już wcześniej
były w jego repertuarze, a także wciąż go
urozmaica i poszerza. Śpiewają też pieśni
patriotyczne i tak zwane lżejsze utwory.
Do czasów pandemii regularnie spotykali się na próbach, obecnie próby zostały
zawieszone. Chórzyści są ze swoją dyrygentką w kontakcie telefonicznym.
Trzy razy wraz z nią brali udział
w warsztatach dla chórów seniorów prowadzonych przez Akademię Muzyczną –
w ćwiczeniach praktycznych, wykładach
i wspólnym koncertowaniu z innymi chórami z udziałem nawet 200 śpiewających

osób. Na spotkaniach ustalają cele na najbliższy czas – nie tylko uświetniają nabożeństwa w Arce Pana , ale także przygotowują się do różnych występów- ostatnio
do koncertu maryjno – papieskiego , który
nie doszedł do skutku z powodu epidemii
i został przeniesiony na późniejszy termin. Śpiewanie dla św. Jana Pawła II jest
dla nich ważne, wszak wiele lat temu całym chórem kolędowali u kardynała Karola Wojtyły w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, co złotymi zgłoskami zostało
wpisane w historię bieńczyckiego chóru.
Do chóru może przyjść każdy, jeśli tylko lubi śpiewać i słuchać muzyki. Pani
Maria z radością patrzy, jak jej chórzyści

rozwijają swoje umiejętności, stają się
pewniejsi siebie, jak po prostu rozkwitają,
a potem uczą tych, którzy do nich dołączają. W chórze nie ograniczają się tylko
do śpiewu, ale świętują również imieniny,
jubileusze, ważne wydarzenia, chórzyści
przychodzą na koncerty pani Marii. Nie
uciekają od kontaktów prywatnych, to jest
wielka muzyczna rodzina, którą łączy nie
tylko śpiew. Jak podkreśla pani dyrygent
„Po prostu dobrzy ludzie się przyciągają”.
Z kolei schola dziecięca, którą prowadzi s. Ewa Tomaszewska, spotyka się
w czwartki o godz. 18.00 w salce nr 7. Do
scholi zapisanych jest 45 dzieci, głównie
ze Szkoły 86. Na próbach śpiewają, bawią się, grają w piłkę. Siostra Ewa tak
organizuje im czas, że zdążą się nauczyć
piosenki ale też i pobawić. Stara się, aby
te czwartkowe spotkania były dla dzieciaków atrakcyjne. Angażuje się z nimi
w różne nabożeństwa, schola śpiewa co
tydzień na Mszy św. dziecięcej o 11.00,
jej członkowie uczestniczą w Fatimach,

noszą poduszki procesyjne ze wstęgami.
Mają też różnorodne zabawy okolicznościowe, jak Andrzejki, karnawał, Mikołajki, Dzień Dziecka, czasami idą do kina,
czasem na grilla, czy jadą na wycieczkę.
Na zajęciach poruszają też różnorodne
tematy, kształtujące ich świat wartości
uwrażliwiające na siebie nawzajem.
Siostrze pomagają rodzice, przyprowadzający na próby swoje pociechy.
W scholi śpiewają dzieci od piątego
roku życia do ósmej klasy. Czasami
rodzice pytają, czy mogą zapisać na
przykład przedszkolaka. Oczywiście,
że mogą. Siostra przyjmuje wszystkich,
którzy chcą śpiewać, cieszy się z każdego dziecka, które przyjdzie, nie prowadzi żadnych wstępnych przesłuchań.
Pomaga jej siostra Agnia i pan Kazimierz Gruca, grający na organkach.
Natomiast zespół muzyczny ks. Michała to oaza działająca przy parafii,
wchodząca w struktury diecezjalnego
Ruchu Światło Życie. Młodzi – są wśród
nich uczniowie i studenci - spotykają się
w Dziupli co tydzień w piątki na spotkaniach formacyjnych. Jest ich około 20
osób. Starają się w niedzielę o godz. 19.00
obstawić liturgicznie głównie śpiew, na
Mszy św. , na którą przychodzi najwięcej
studentów i młodych ludzi. Oprócz ks.
Michała, który jest świetnym perkusistą
i gra też na dżambie, zespół wspomagają
grające na gitarze s. Ewa Tomaszewska
i s. Marta Raducha oraz p. Barbara grająca na skrzypcach.
Młodzi wspólnie poznają prawdy związane z Bogiem i przez śpiew, zabawę oraz
rozmowy – tak jak dzieci czy seniorzyprzez wspólne działanie integrują się ze
sobą, odkrywając świat prawdziwych
wartości.
MM
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18.11.2020 WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKA

ŚMIERĆ OZNACZA NOWY
POCZĄTEK TEGO ŻYCIA,
KTÓRE JEST Z BOGA

W

podtarnowskiej wsi Wał-Ruda w przysiółku
Śmietana znajduje się rekonstrukcja domu,
w którym mieszkała błogosławiona Karolina Kózka. Jest to dom-muzeum. Dom składał się ze stajni,
przez którą wchodziło się do sieni i izby mieszkalnej, gdzie
żyła cała rodzina, tzn. 13 osób. Znajdują się tu pamiątki po
Karolinie.
Karolina Kózka urodziła się w Wał-Rudzie 2 sierpnia 1898 r.
jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu
Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała wraz z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej
rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w częstym
przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we mszy św.
także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam
często na wspólne czytanie Pisma Świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. Karolina z troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem.
W 1906 r. rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 r. Potem uczęszczała na naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu.
Uczyła się chętnie, była pracowita i obowiązkowa.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej
wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną.
Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy
i biblioteki, do której przychodziły osoby dorosłe
i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy,
śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów. Karolina była członkiem
Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa
Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu w swojej parafii.
Zginęła w siedemnastym roku życia 18 listopada 1914 r., na
początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować
dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej
śmierci nie miała świadków. Pogrzeb sprawowany w niedzielę
6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był
wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności,
przekonanej, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 r. biskup Wałęga przeniósł jej ciało
do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r.
przeprowadzono ekshumację i doczesne szczątki Karoliny, złożono w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. 10 czerwca
1987 r. w Tarnowie Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny było przeniesienie relikwii z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą
głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.

W w ygłoszonej
podczas beatyfikacji
w Tarnowie homilii Jan Paweł II odsłaniał przed nami
głęboki sens tego, co
się dokonało w życiu
i śmierci Karoliny. Ona – tak mówił Papież – pomaga nam „odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchę wartości”. Ona –
błogosławiona Karolina – mówi nam „o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie
na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode
ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie
ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu
wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka.

Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
«dla nas i dla naszego zbawienia», to znaczy również świadczyć
o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym
powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. Żyła
z tą świadomością i dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby
obronić swoją kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej,
chłopskiej dziewczyny”.
„Karolina – mówił Jan Paweł II – nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zyskać życie z Chrystusem w Bogu. W Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem
chrztu […] zaczęło się jej nowe życie. I oto, padając pod ręką
napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu
życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć
oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje
się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci
i zmartwychwstania”.
Żródlo: malopolska.szlaki.pttk.pl/1693-pttk-malopolska-dom-bl-karoliny-kozka
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ARKA PANA MAŁO ZNANA

ZEMSTA BOGA LUB NA PRZEKÓR
DIABŁU

29

listopada 1974 r. ks. Józef Gorzelany proboszcz
parafii MB Królowej Polski w Bieńczycach dzień
ten nazwał „czarnym dniem” w historii budowy Arki Pana. Rano została na 20 cm. zalana wodą Kaplica
Pojednania. „Nieznani sprawcy” w nocy specjalnie odkręcili
kurki żeby dokonać tego sabotażu. Natomiast tuż po południu
czterech cieśli, górali z brygady Adama Trzebuni spadło z 7 metrowego rusztowania wznoszonego wewnątrz kościoła dla założenia sufitu. W wyniku wypadku jeden z robotników, Jan Bafia
poniósł śmierć, a drugi Jan Marek został ranny. Dwaj pozostali
wyszli z wypadku bez obrażeń. Prace w tym miejscu zostały
wstrzymane, a sprawą zajęła się prokuratura. Tym razem, na co
zwraca uwagę Proboszcz, władze nie starały się tego wypadku
wykorzystać dla celów politycznych.
Ani wykonana przez prof. Michała
Fuksa z AGH ekspertyza, ani śledztwo
nie wykazały winy inwestora i kierujących budową. Stąd też 12 maja 1975
r. śledztwo zostało umorzone. Prokurator Edward Grygiel w uzasadnieniu
zwracał wagę między innymi na to, że
Jan Norek, kierownik budowy, prowadził regularne szkolenia BHP, a ofiary
wypadku i pozostali robotnicy zgodnie
z zaleceniami założyli kaski i pasy, ale
po wejściu na rusztowanie zdejmowali
je z siebie. Bez wiedzy nadzoru robotnicy zbudowali dodatkowy pomost dla usprawniania transportu
desek. Na tym pomoście w pewnym momencie stanęło jednocześnie trzech robotników. Gdy dołączył do nich czwarty i gdy
postawił nogę na pomoście nastąpiło załamanie się deski i cala
grupa runęła w dół. Jan Bafia zmarł a Jan Marek doznał uszkodzenia kręgosłupa.
Ten tragiczny wypadek uświada nam, że wśród wiernych
istniej jakieś dziwne przekonanie, że jak buduje się kościół, to
będzie na budowie śmiertelny wypadek. Trudno dociec skąd się
takie przekonanie zrodziło, ale na pewno wpłynęły na to setki lat
doświadczeń. Od średniowiecza, gdy w 1144 r. wraz z rozpoczęciem pierwszej gotyckiej budowy bazyliki Saint-Denis gdzie do
budowy wprowadzono często transportowany z daleka kamień,
a samo budowanie było nadzwyczaj niebezpieczne, dużo było
wypadków przy pracy, lecz źródła o nich rzadko wspominają.
Główne niebezpieczeństwo wiązało się z wysokością: coś mogło
spaść z wysoka na tego, co akurat był na dole, lub też można
było spaść samemu, tak jak to zdarzyło się Williamowi z Sens,
XII-wiecznemu francuskiemu architektowi, znanemu m. innymi
z przebudowy w latach 1174–1177 chóru katedry w Canterbury
uważanej za pierwszy ważny przykład architektury wczesnogotyckiej w Anglii, ukończonej w 1184 r.
Życie Wilhelma z Sens opisał świadek tamtych czasów mnich
Gervase z Canterbury, przedstawiając zniszczenia dokonane
przez pożar chóru katedry w Canterbury w 1174 r. Z opisu mnicha dowiadujemy się, że Wilhelm, który pracował w kościele

w 1177 roku, poślizgnął się, spadł z rusztowania i został ciężko
ranny. Kronikarz Gervase podsumował, że wypadek był „zemstą
Boga lub na przekór diabłu”. Pamiętajmy, że każda nowość, każda zmiana ma swoich przeciwników i zwolenników. Nie inaczej
było z propozycją architektoniczną Arki Pana. Do dzisiaj są jej
zwolennicy ale i nie brakuje krytykantów, którzy nie rozumiejąc
tej budowli chętnie by w tym miejscu widzieli „solidny” zbudowany z kamienia i cegły neogotycki, eklektyczny wiejski kościółek zamiast tak wyszukanej architektury. Warto przypomnieć,
że takim zaskoczeniem dla średniowiecza był wtedy gotyk.
Posłużmy się tu opisem zaczerpniętym ze strony: https://www.
national-geographic.pl/artykul/sredniowieczne-katedry-swiatlo-z-kamienia:
L’art Gothique to nic innego jak sztuka Gotów, dzikich najeźdźców, którzy
złupili Rzym. Tak pogardliwie został
ten styl nazwany w renesansie. Symbolizował coś prostackiego, w złym
guście, barbarzyńskiego. Coś co zbyt
daleko odbiega od klasycznego piękna
i harmonii. Renesansowi wielbiciele
kultury antycznej złupili gotyckie katedry jak Goci Rzym. Bajecznie kolorowe ściany bielili, gargulcom odłupywali głowy, niszczyli rzeźby. Tymczasem
dziś uważa się, że ruch budowy gotyckich katedr był nie tylko wielkim przełomem kulturowym, ale
też technicznym. Znacznie udoskonalono wtedy m.in. dźwig
i wynaleziono kafar. No i nauczono się wznosić drapacze chmur.
Dzięki odciążeniu ściany można było radykalnie przeszklić
i wpuścić do kościoła niematerialny mistyczny element – boskie światło. Teraz kościół jaśnieje i dzieło jaśnieje – napisano
na jednej z inskrypcji w Saint-Denis. Ostre łuki, zawieszone na
nich elastyczne sklepienie żebrowe i przypory, które z zewnątrz
utrzymują szkielet szklanej świątyni, stworzyły gotycką katedrę.
www.national-geographic.pl/artykul/sredniowieczne-katedry-swiatlo-z-kamienia

Budowa Arki Pana, jak średniowieczna katedra, była narażona na wypadki, bowiem władza blokowały dostęp do nowoczesnych narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych i podczas
wznoszenia świątyni wykorzystywano tradycyjne, najbardziej
dostępne narzędzia takie jak furmanki, łopaty, drabiny, rusztowania, drewniane pomosty i inne typowe również dla średniowiecza urządzenia, narzędzia i sposoby budowy. Na szczęście
poza tym jednym wypadkiem nie było śmiertelnych nieszczęśliwych zdarzeń na budowie. Nie był to też przypadek, który
można by określić jako „zemsta Boga lub na przekór diabłu”,
bowiem wystarczy w takich wypadkach stosować się do przepisów i zachować ostrożność. Natomiast w miesiącu poświęconym
szczególnej modlitwie za zmarłych polecajmy Bogu dusze ofiar
budowy i wiernych zmarłych, którzy z oddaniem i poświeceniem przyczynili się do bodowy i utrzymania naszego kościoła.
TAJ
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WIECZNY ODPOCZYNEK…

POGRZEB BEZDOMNYCH
17 września 2020 r., odbył się
pogrzeb Renaty Rudeckiej, osoby
bezdomnej. Z klepsydry zorientowałam się, że znam tę osobę
i zetknęłam się z jej życiowymi
problemami i bezdomnością. Postanowiłam wziąć udział w pogrzebie. Odbył się on na Cmentarzu Prądnik Czerwony, bardzo
godnie, z udziałem i modlitwą
kapłana oraz pracowników cmentarza. Na mogile, w której została
pochowana wraz z inną osobą bezdomną, został postawiony
krzyż z nagrobnymi tabliczkami. Za trumnami dwóch bezdomnych kobiet szły cztery osoby, w tym 4-letnie dziecko Renaty.
Dla tych, którzy ją znali wiedzą, że była matką 6-rga dzieci,
które bardzo kochała, zawsze o nie walczyła i za nimi tęskniła kiedy je odebrano rodzinie. Z pewnością osoby posługujące
w Zespole Charytatywnym pod przewodnictwem s. Eligiuszy
a później s. Erminy, w okresie po koronacji MB Fatimskiej
w naszej parafii, pamiętają Renatę, która w tym czasie była pod
opieką Zespołu. Otoczmy więc duszę śp. Renaty naszą modlitwą i polecajmy Bogu dusze wszystkich zmarłych bezdomnych.
Anna Hat
Kwatery dla NN
W specjalnej kwaterze na cmentarzu Prądnik Czerwony pochowanych jest już ponad 300 osób bezdomnych i nieznanych
z imienia i nazwiska. Od 1970 roku na największym cmentarzu
w Krakowie pochowano 324 osoby NN, czyli nikomu nieznane.
Od 2002 roku na krakowskich cmentarzach istnieją odrębne
kwatery dla NN i bezdomnych. Przed tą datą osoby takie chowano w kwaterach, które - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego cmentarza - były przydzielane do bieżących
pochówków.
W latach 1999-2001 pogrzeby „nikomu nieznanych” odbywały się w kwaterach wyznaczonych dla MOPS-u, np. kwatera

CXII, gdzie jest 19 grobów osób NN. Obecnie w kwaterze
CCCXXVII pozostało dla nieznanych 55 miejsc.
Pogrzeb od bramy...
NN to najczęściej zmarły o nieustalonej tożsamości, bez dowodu osobistego. Na tabliczce nagrobnej określa się tylko płeć
danej osoby i datę śmierci. Nie wiadomo, skąd zmarły pochodził, czy miał rodzinę. Do Krakowa zjeżdżają bezdomni z całego kraju, więc jeśli nie opowiadali o sobie towarzyszom niedoli,
trudno cokolwiek ustalić.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zajmuje się kwestiami identyfikacji zmarłych - stwierdza Agnieszka Pers, rzeczniczka krakowskiego MOPS. Identyfikacją osób o nieznanej tożsamości zajmują się: policja, prokuratura i Zakład Medycyny
Sądowej CM UJ, prowadzący na zlecenie prokuratury badania
dotyczące ustalenia przyczyny śmierci.
Jeśli się nie uda ustalić tożsamości zmarłego, na cmentarzu
Batowickim „chowa się en-ena”. - Nie urządza się im tradycyjnych ceremonii pogrzebowych - mówi Patrycja Ćwikła. - To
skromne pochówki, o których mówimy potocznie „od bramy”.
Skromny pogrzeb opłaca gmina. Czasami za trumną, poza
pracownikiem MOPS, idzie też kilku bezdomnych. Pogrzeby organizuje firma wyłoniona przez krakowski MOPS w przetargu.
Każdego roku w kwaterze „en-enów” przybywa grobów.
W 2015 r. pochowano tu dziewięć osób. W 2016 - już 12. Rekordowy był 2013 rok, kiedy na Batowicach spoczęło 27 osób.
Rodziny szukają
Bywa, że już po pogrzebie zgłasza się rodzina poszukująca
zaginionego bliskiego. Nawet po jego śmierci może go zidentyfikować. Po identyfikacji, zgodzie prokuratora i po uzyskaniu zgody sanepidu rodzina po rozpoznaniu może ekshumować
zmarłego.
Koszt pochówku w przypadku NN wynosi ok. 3 tys. zł. Grobami osób pochowanych na koszt gminy opiekują się uczestnicy
Klubu Integracji Społecznej MOPS wykonujący prace społecznie użyteczne. Robią np. drewniane płotki, które ustawiają przy
mogiłach.
Za: dziennikpolski24.pl/na-batowicach-przybywa-grobow-nn-zdjecia/ar/10787162

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W ARCE PANA

KAMERALNIE, UROCZYŚCIE
I WZRUSZAJĄCO
27 września 2020 roku w Arce Pana ostatnia grupa uczniów ze
Szkoły 101 przystąpiła do I Komunii Świętej. W trudnym roku
pandemii dzieci z naszej parafii przyjmowały I Komunię Świętą na ośmiu Mszach św. pierwszokomunijnych, począwszy od 6
czerwca.
Jak podkreśla ks. Michał Kania: „To był wyjątkowy czas przygotowania do I Komunii Świętej, ponieważ już samo zamknięcie
nas w domach przerwało prowadzenie zajęć, więc jedynie zdalnie
mogliśmy kontaktować się ze sobą. Prosiliśmy zatem rodziców
o to, żeby tak naprawdę oni przygotowali swoje dzieci do I Komunii.

Przystąpiło do niej 103 trzecioklasistów, podzielonych na grupy. Parafia dostosowała się do prośby rodziców i byliśmy przygotowani na to, aby odprawić tyle Mszy św. komunijnych, ile będzie
potrzeba, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. Tak też
się stało - była więc Msza Święta, na której do I Komunii przystąpiło jedno dziecko, były Eucharystie, na których I Komunię
przyjmowało 20 dzieci… Sytuacja pandemii wymusiła odejście
od splendoru, całej tej otoczki blichtru i komunijnej mody, która
wcale nie służy duchowemu przeżyciu związanemu z tym wydarzeniem. Nie mieliśmy tradycyjnego białego tygodnia ani pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych. Ale było to,
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27 września 2020 roku w Arce Pana ostatnia grupa uczniów ze
Szkoły 101 przystąpiła do I Komunii Świętej. W trudnym roku
pandemii dzieci z naszej parafii przyjmowały I Komunię Świętą na ośmiu Mszach św. pierwszokomunijnych, począwszy od 6
czerwca.
Jak podkreśla ks. Michał Kania: „To był wyjątkowy czas przygotowania do I Komunii Świętej, ponieważ już samo zamknięcie
nas w domach przerwało prowadzenie zajęć, więc jedynie zdalnie
mogliśmy kontaktować się ze sobą. Prosiliśmy zatem rodziców
o to, żeby tak naprawdę oni przygotowali swoje dzieci do I Komunii.
Przystąpiło do niej 103 trzecioklasistów, podzielonych na grupy.
Parafia dostosowała się do prośby rodziców i byliśmy przygotowani na to, aby odprawić tyle Mszy św. komunijnych, ile będzie
potrzeba, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. Tak też
się stało - była więc Msza Święta, na której do I Komunii przystąpiło jedno dziecko, były Eucharystie, na których I Komunię
przyjmowało 20 dzieci… Sytuacja pandemii wymusiła odejście
od splendoru, całej tej otoczki blichtru i komunijnej mody, która wcale nie służy duchowemu przeżyciu związanemu z tym
wydarzeniem. Nie mieliśmy tradycyjnego białego tygodnia ani
pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych. Ale było to, co najważniejsze - dzieci przyjęły do serca Pana Jezusa w obecności swoich
rodziców i bliskich. Mam poczucie spełnienia jeśli chodzi o tegoroczną I Komunię - było wzruszająco, wiem, że rodzice mocno przeżywali ten czas, dzieci bardzo się cieszyły, gdy nadszedł
dla nich ten długo wyczekiwany dzień, taki upragniony, Widać
to było w ich oczach, co każdego chwytało za serce – dla nich
w Dniu Pierwszej Komunii Świętej liczył się tylko Pan Jezus”.
Zosia Ogieniewska z klasy IVA SP 101 podkreśla: „Bardzo bałam się pierwszej spowiedzi na samą myśl o tym wydarzeniu
paraliżował mnie strach i zapominałam całą formułkę. W dniu
I Komunii czułam się wyjątkowa i najważniejsza za co bardzo
dziękuję rodzicom i wszystkim którzy przygotowywali mnie do
tego sakramentu.
Mama Zosi, pani Monika, dodaje: „Dzień I Komunii Świętej
to dzień niezwykły, wyjątkowy. Dzień na który dziecko czeka
i do którego się przygotowuje. Przygotowanie mojej córki Zosi
trwało jeszcze dłużej a to za sprawą sytuacji epidemiologicznej
w naszym kraju. Zosia przystąpiła do I Komunii Świętej będąc
już uczennicą IV klasy. Uroczystość ta odbyła się 27 września
w naszym Kościele parafialnym.
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Poza uczuciami tak naturalnymi w tym dniu, jak radość, lęk,
wzruszenie, oczekiwanie, pojawiała się też obawa o najbliższych,
którzy zdecydowali się przyjechać i wspólnie z Zosią przeżyć ten
wyjątkowy dla niej dzień.
- Komunia Święta mojej córki była okazją do wspomnień jak ja
i moja rodzina pamiętamy swój dzień I Komunii Świętej.
Babcia Michalina wspomina, ,,Aby przystąpić do sakramentu
I Komunii Św. musiała pokonać odległość 10 km. opowiada też
o uroczystym poczęstunku na plebanii składającym się z placka
drożdżowego i kakao.
W mojej pamięci po przeszło 30 latach wróciły słowa wiersza,
którym dziękowałam księżom za przygotowanie do Komunii i pamiętam swój lęk przed tym wystąpieniem, było to bowiem pierwsze w historii parafii takie podziękowanie , (była to inicjatywa
własna mojej mamy)
Słowa tego wiersza będę pamiętała do końca życia:
Wielka uroczystość dziś w naszym kościele
a w serduszkach naszych radości tak wiele.
Dzisiaj sam Pan Jezus wstąpił w serca nasze,
jakże są wesołe dziś duszyczki nasze
Dzięki Ci o Panie za ten dar tak wielki
Już Ty jesteś naszym my Twoim na wieki
Za ten dzień szczęśliwy za ten trud tak wielki
Drogiemu księdzu Proboszczowi i katechecie składamy
dziś dzięki
Niech Wam sam Pan Jezus swą jasnością świeci
Tego życzy Wam Monika i te wszystkie dzieci
Z kolei pani Elżbieta Okraska, mama Ali, tak dziękuje za I Komunię
swego dziecka: „Od dawna czekałeś mój Panie, kiedy serce
swe dziecięce otworzę…. ". Tymi słowami moja kochana córeczka
powitała Cię Boże, w uroczystym dniu swojej I Komunii Świętej.
Ona też z utęsknieniem czekała na ten dzień. Tylko Ty wiesz,
jak pełna była obaw, a jednocześnie z jak wielką nadzieją przystępowała
do Tego sakramentu. Jestem z dumna córeczko z Twojego
dobrego, ufnego, pełnego dziecięcej wiary serca.
Dziś przepełnia nas wdzięczność za zrozumienie i wsparcie,
którego w tym trudnym dla nas czasie, udzieliła i nadal udziela
nam szkoła, wspólnota parafialna, osoby bliskie naszemu sercu".
MM
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3b – SP 86

8. Marzęcka Luiza

3c – SP 86

8. Osetek Zuzanna

16. Dudek Konrad

1. Babicz Artur

9. Mika Mikołaj

1. Darocha Małgorzata

9. Panek Aleksandra

17. Lebica Wojciech

2. Gaweł Oliwia

10. Rusek Iga

2. Dąbroś Michał

10. Pieronkiewicz Patryk 18. Haremski Maksymilian

3. Gątarska Emilia

11. Sala Tomasz

3. Drechny Karol

11. Pronobis Joanna

19. Jagoda Korolczuk

4. Kaczmarek Ewa

12. Sternal Maria

4. Koper Nikola

12. Witwicka Sylwia

(nie z naszej parafii!!!!!)

5. Klimczyk Natalia

13. Trepa Szymon

5. Krawiec Gabriela

13. Wrzodek Irmina

6. Kluska Karol

14. Włodarczyk Wiktor

6. Majkut Aleksandra

14. Zapała Gabriel

7. Madej Jakub

15. Wojtasik Julia

7. Maśnica Krzysztof

15. Zwolak Emilia
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3a – SP 86

8. Smyka Wiktoria

Ks. Michał Kania

4. Włodarczyk Julia – 101

1. Czech Kacper

9. Śmiałek Sylwia

1. MarszalikDominik 3b – 101

5. Czernicki Adam 3b– 101

2. Halek Szymon

10. Warecki Karol

2. Kowalski Gabriel 3b – 101

6. Goryca Olivia –3 b –101

3. Kos Bartłomiej

11. Warecki Krystian

3. Kowalik Patryk 3b – 101

4. Kucharczyk Mateusz

12. Węgielewska Marcelina

5. Kupiec Weronika

13. Sokołowski Kacper

6. Pagieła Dawid

14. Bąk Dominika

7. Repetowska Nicola

15. Majdziński Antoni

Szkoła im. Bogdana Jańskiego

11. Roszak Albert

Renata Kępa

12. Rożniecka Zuzanna

1. Barczyk Bartosz

13. Sala Aleksandra

2. Biel Emilia

14. Skiba Franciszek

Ks. Michał Kania

8. Gorczyca Emilia – 3a – 101

3. Gierlach Bartłomiej

15. Smajek Paulina

1. Jakub Zaborowski – 3a – 101

9. Krzysztof Sroka – 3a – 101

4. Iwan Maria

16. Szewc Jaromir

2. Hanna Balinka – 3a – 101

10. Gil Dorian – 3 b - 101

5. Moniczewski Jan

17. Śliż Maciej

3. Laura Kuźniar – 3a – 101

11.Nęcka Wiktoria – 3a - 101

6. Nowak Justyna

18. Wietnik Weronika

4. Jan Domagała – 3a – 101

7.Pazdur Wiktor

19. Żak Zuzanna

5. Jakub Kantor – 3a – 101

8. Piorun Ida

20. Zakrzewski Maksymilian

6. Dawid Korona – 3a – 101

9. Piziak Alicja

21. Gołoś Marcel 3 b – 86

7. Gładysz Tymoteusz 3 a – 101

10. Potoczny Krzysztof

s. Ewa Tomaszewska

SP 101

12. Lichwała Lena 3b – 101

1. Książek Jagoda – 3b -101

13. Krzystek Natasza 3a– 101

2. Gawron Emilia – 3b - 101

14. Oliwia Walerian 3a– 101

3. Kałoń Zuzanna 3b– 101

15. Bentkowska Emilia – 3b – 101

4. Kurowska Magdalena 3b–

16. Niedospioł Daria 3b– 101

101

17. Budziszak Oliwia 3b – 101

5. Rozental Dagmara 3b– 101

18. Walkiewicz Jakub – SP 89

6. Topór Mateusz – 3a – 101

19. Smok Laura 3 b – 101

7. Włodarski Oskar– 3a – 101

20. Kolompar Marcel 3 b – 101

8. Machura Jakub – 3a – 101

21. Mężyk Tomasz 3 a – 101

9. Ogieniewska Zofia 3a– 101
10. Okraska Alicja 3a- 101
11. Skoczeń Leonard 3a – 101
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FATIMA 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

KOŚCIÓŁ ZRODZONY Z OBRONY
KRZYŻA

13

października, we wtorkowe deszczowe popołudnie, w Arce Pana po raz ostatni w tym roku
została odprawiona Fatima, której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Czerwień, w asyście ks. Stanisława
Puzyniaka i o. Wiesława.
W kościele wokół ołtarza zgromadziła się liczna rzesza wiernych, stanęły poczty sztandarowe, w tym NSZZ „Solidarności”,
gdyż właśnie w ten dzień minęła 38. rocznica śmierci Bogdana
Włosiska. Jak podkreślił ks. proboszcz, dziękując parafianom
oraz pielgrzymom za przybycie i obecność mimo pandemii na
wszystkich Fatimach od maja do października: „Przychodzimy
tutaj, aby umocnić naszą wiarę i nasz duchowy wewnętrzny pokój”.
W wygłoszonej homilii o. Wiesław powiedział m.in.: „Kroczyliśmy w tym roku od Wieczernika poprzez Ogród Oliwny
i oto teraz jesteśmy na Golgocie. Kończymy kampanię tajemnic
bolesnych i pytamy, czego dziś Maryja chce nas nauczyć. Stańmy pod Krzyżem wraz z Nią, bo wszyscy jako ludzie ochrzczeni i wierzący jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, w Jego Krzyż,
śmierć i zmartwychwstanie. Stajemy tu w Bieńczycach w Arce
Pana pod Jezusowym Krzyżem, gdzie słowo Krzyż jest szczególnie bliskie naszym sercom. Bo to tutaj stanęliśmy w jego
obronie i z tej obrony narodził się ten kościół. My narodziliśmy się z wiary naszych poprzedników, którzy pragnęli, aby
ten znak był czytelnym znakiem ich wiary i miłości do Boga,
który przynieśli z sobą przyjeżdżając do pracy w Nowej Hucie.
Tak stańmy i my, bo jesteśmy kontynuatorami tych pięknych
wspomnień i tradycji.
Fatimska Pani jest naszą przewodniczką, jest przykładem
i wzorem. Krzyż to wymaganie, ofiara i poświęcenie dla innych. Maryja wobec tych najtrudniejszych prawd, które zawiera
w sobie Krzyż, po prostu jest, stoi, trwa. Obecnie wszyscy doświadczamy krzyża pandemii. Ale oprócz tego dźwigamy inne
krzyże - fizyczne i duchowe. Wobec trudnych doświadczeń
trzeba popatrzeć na Maryję - Ona w zamyśleniu i bólu stoi pod

krzyżem, na którym jej Syn niewinny umiera. Patrząc na Jego
śmierć, nie buntuje się, nie rozpacza, nie krzyczy, nie bluźni
przeciwko Bogu - stoi i to jest pierwsza nauka, która płynie dla
nas z tej tajemnicy, z tego ostatniego w tym roku fatimskiego
nabożeństwa: Maryja stoi pod krzyżem i mówi : Stańcie i wy
pokutujcie, nawracajcie się i innych do nawrócenia prowadźcie.
Umierający Jezus dostrzega Matkę i ucznia, nie koncentruje się na swoim bólu, zdobywa się na gest miłości: Oto Matka
twoja, oto syn twój i od tej chwili uczeń wziął Matkę do siebie.
Także my uczestniczący w ostatnim nabożeństwie fatimskim
2020 roku mamy wziąć ją do siebie tak jak św. Jan, wpatrując
się w Jej oblicze, klękając do modlitwy: „Pani Fatimska czuwaj
nad nami z miłością i troską”.
Po nabożeństwie o. Wiesław poprowadził różaniec pokutny,
tym razem z powodu ulewnego deszczu – bez procesji wokół
kościoła. Na zakończenie ks. proboszcz raz jeszcze podziękował
wszystkim za przybycie i jak podkreślił:
„Wobec zakończenia rozważania tajemnic bolesnych zaprosił,
abyśmy w przyszłym roku wchodzili do chwały, może te nabożeństwa będą bardziej radosne, nie dotknięte ograniczeniami
pandemii”.
MM
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MISTERIUM POŚWIĘCONE OBROŃCOM KRZYŻA NOWOHUCKIEGO

IM ZAWDZIĘCZAMY OBRONĘ WIARY
I ŻYCIE W WOLNOŚCI
30 września o godz. 19.00 w Arce Pana odbyła się premiera
misterium - oratorium „I nie oddałyśmy Krzyża...” poświęconego wydarzeniom z 27 kwietnia 1960 roku, które miały miejsce
w Nowej Hucie
u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego. Spektakl został poprzedzony filmem pt. „Karły”, wyprodukowanym przez IPN partnera i współorganizatora tego niezwykłego przedsięwzięcia.
Misterium oratoryjne z elementami dramatycznymi opowiadało o pierwszych chwilach obrony Krzyża, a jego bohaterkami
były kobiety idące z bańkami po mleko i siatkami na zakupy,

które rankiem tego pamiętnego dnia stanęły na czele buntu
przeciwko komunistycznej władzy i powstrzymały demontaż
krzyża.
Na schodach ołtarza głównego Arki Pana po lewej stronie stanęły dwa chóry Chór św. Michała, Chór Ad Caelum, środek zajęły wojownicze obrończynie krzyża, a prawą stronę trzy czarne
charaktery z SB i partyjni sekretarze.
Raz jeszcze mieliśmy okazję powrócić do tamtego czasu,
posłuchać wspomnień uczestniczek wydarzeń sprzed 60 lat,
a także fragmentów dzienniczka św. Faustyny, „Stabat Mater”
i staropolskich pieśni religijnych oraz relacji i komentarzy komunistycznej propagandy. Wszystko to odbyło się w niezwykle
pięknej oprawie muzycznej, z chwytającym za serce śpiewem

które rankiem tego pamiętnego dnia stanęły na czele buntu
przeciwko komunistycznej władzy i powstrzymały demontaż
krzyża.
Na schodach ołtarza głównego Arki Pana po lewej stronie
stanęły dwa chóry Chór św. Michała, Chór Ad Caelum, środek zajęły wojownicze obrończynie krzyża, a prawą stronę trzy
czarne charaktery z SB i partyjni sekretarze.
Raz jeszcze mieliśmy okazję powrócić do tamtego czasu, posłuchać wspomnień uczestniczek wydarzeń sprzed 60 lat,

i recytacją, dzięki którym można było poczuć zarówno klimat
tamtego czasu, jak i towarzyszące ludziom wówczas emocje.
Jak podkreślił wzruszony ks. proboszcz Jerzy Czerwień: „to
misterium dotyka fundamentów, początków naszej świątyni.
Wielu jeszcze bezpośrednio te fakty pamięta albo zna je z opowieści najbliższych. A to oratorium jest dobrym, mądrym przypomnieniem tego, co się wydarzyło i oddaniem hołdu ludziom,
dzięki którym możemy dzisiaj swobodnie wyznawać wiarę i żyć
w wolności w naszej ojczyźnie”.
Od 19 października oratorium można obejrzeć na you tube
pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=JmXbQLl8syc
Małgorzata Modzelewska
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KAZANIA SEJMOWE KS. PIOTRA SKARGI
Słuchajcie nieba i bierz w uszy ziemio, co Pan mówi: wychowałem syny i wyniosłem, a oni mną pogardzili - mówił w „Kazaniach” ks. Piotr Skarga SJ. Wielki jezuita w swych przemyśleniach przedstawił listę grzechów i wad, które prowadziły Polskę
ku zagładzie. Krytykował „letnich katolików", zezwalających na
szerzenie się zła, polską skłonność do anarchii, słabość moralną
elit, a także ospałość i zły przykład duchownych. Poniższe dzieła
są lekturą nie tylko wielce pouczającą, ale również w dużej mierze aktualną na początku XXI wieku. Swoją uniwersalną treścią
wpisują się do kanonu polskiej myśli politycznej.
Ludzie, którzy się za mądre mają
Dlatego iż są ludzie jedni, którzy się za mądre mają i swojemu
rozumowi i mądrości dufają. I stąd abo nie proszą, abo niepilnie
Pana Boga o nie proszą. O takich mówi Prorok: Isa. 5 [21]. "Biada
wam, którzyście w oczach waszych mądrymi i u siebie roztropnymi". I Mędrzec mówi: Prov. 3 [5]. Rom. 12 [16]. „Ufaj w Panu
Bogu z całego serca, a nie wspieraj się na mądrości swojej".
I Apostoł upomina, aby nikt sam sobie mądrym się nie udawał.
Takie rozumienie o sobie szczerym jest głupstwem. Bo fundament mądrości jest: swojej nie dufać mądrości.
Politycka mądrość
Taką mądrość mają politycy dzisiejszy, którzy nauczają panów
i królów, aby o religią i dotrzymanie, i obronę ś. wiary katolickiej,
i o ludzkie zbawienie nie dbali i dla niego nic nie czynili, tylo
doczesnego pokoju i dobrego mienia poddanych swoich pilnując,
zbawiennych potrzeb ich zaniechali.
Taka mądrość słusznie się też zowie nie tyło ziemską, ale i bydlęcą. Bo także bydło dobre swoje cielesne z przyrodzonej skłonności obmyśla i o nie się stara; o duszę, której nie ma wiecznej
i rozumnej, nie dbając.
Ten taki rozum zowie się też diabelski. Bo czart niocz się więcej nie stara, jedno aby ludzie wieczne dobra jako i on tracili i nic
o tym, co jest po śmierci, nie myślili, ale się tylo tym dobrym
mienim widomym zabawiwszy i na nim się w grzechach uwichławszy, na wieki ginęli. A też pospolicie taka świecka mądrość
V PARAFIALNY KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA SZOPKA RODZINNA W CZASIE
PANDEMII
Serdecznie zapraszamy do udziału w V parafialnym konkursie na najpiękniejszą Bożonarodzeniową szopkę rodzinną
w czasie pandemii, pod honorowym patronatem Proboszcza
Arki Pana ks. Jerzego Czerwienia i Dyrektora SP 101 Anny
Serafin - Gruszko.
Regulamin konkursu:
1. Szopki mogą zgłaszać zarówno całe rodziny, jak i osoby indywidualne w trzech kategoriach: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, osoby indywidualne.
2. W konkursie udział biorą szopki zrobione lub modernizowane w 2020 roku.
3. Istotne jest, by w szopce w sposób wyraźny uwzględnić elementy Bożego Narodzenia i aby niosła ona przesłanie o sile
rodziny, że tylko razem możemy przetrwać ten trudny czas
i każdą życiową próbę.
4. Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice

wszytek swój dowcip, dóbr tych świeckich dostając, na oszukanie
i na szkody ludzkie obraca, co jest własno piekielnikom, którzy
na takim dowcipie i warstacie zasiedli.
Nie daj, Boże, abych to o was rozumiał, Przezacni Panowie,
żebyście u siebie sami mądrymi byli, a mądrości od Pana Boga
nie potrzebowali, abo takiej mądrości świeckiej i bydlęcej, i szatańskiej pragnęli. Ja od was wszytkich do Pana Boga wołam:
„Potrzebujem i barzo potrzebujem, Panie Boże nasz, aby się
nasze rozumy niebieską twoją mądrością oświecały". Byście mieli
3. Reg. 4 [31]. rozumy i dowcipy, jako oni w Piśmie mianowani
2. Reg. 16 [23]. Etan i Eman, i Kalcol, i Dorda, i on Achitofel,
o którym mówiono: kto się go radził, jakoby się Boga radził. Tedy
tak wielkim niebezpiecznościam, do których to przychodzi królestwo, nie zabieżycie, i w tak okrutnej nawałności morskiej, jako
Psalm mówi, Psal 106. pożartą mądrość wasza zostanie.
Mądrość przyrodzona i nabyta.
Na naprawę tedy rzeczy tak skażonych i trudnych i zabieganie
tym i inszym, które się nie mienią, niebezpiecznościom, wielkiej
mądrości potrzebujecie.
Mądrość z Ducha ś. do sprawowania królestw
A nie tylo tej przyrodzonej, której ludzie nabywają dowcipem,
wychowanim dobrym, czytanim, zwłaszcza historyj i innych
około Rzeczypospolitej pisanych nauk, radą, towarzystwem
mądrych, ćwiczenim i rzeczy samych dotykanim, i doświadczenim, laty i starością. Ale też i onej z nieba mądrości sięgać wam
potrzeba.

należy przynieść w dniach 14, 15, 21 i 22 grudnia na plebanię
lub do zakrystii Arki Pana do ks. Michała Kani.
5. Do szopki należy dołączyć kartkę z informacją:
• kto zgłasza szopkę (nazwisko rodziny lub imię i nazwisko
wykonawcy).
• ile osób pracowało przy szopce.
• adres i telefon kontaktowy.
6. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątki, a dla najpiękniejszych szopek nagrody specjalne.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 stycznia 2021 roku
po Mszy Świętej o godz.11.00.
7. Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają ks.
Michał Kania i Małgorzata Modzelewska (prosimy o kontakt
pod adresem uczen.pl@op.pl).
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, statystycznych, archiwalnych, w tym
w szczególności do umieszczania danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z konkursem.
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NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE
Przez cały październik były odprawiane nabożeństwa różańcowe:
w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 17.00. Szczególne zaproszenie kierowane były do dzieci i młodzieży. We środę 7 października br.
z racji święta patronalnego – Matki
Bożej Różańcowej wszyscy członkowie Wspólnoty Żywego Różańca mogli uzyskać łaskę odpustu
zupełnego.
KWESTA FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA
W niedzielę 11 października br. obchodziliśmy XX Dzień Papieski.
Jak co roku odbyła się kwesta na stypendia dla zdolnej a ubogiej
młodzieży uczącej się i studiującej. Ks. Proboszcz przy tej okazji
ostrzegł, że parafia bierze odpowiedzialność tylko za kwesty, które są zapowiadane w ogłoszeniach parafialnych. Tymczasem przy
naszym kościele pojawiają się ludzie, którzy zbierają pieniądze.
Osoby te nie uzgadniają z nami swoich działań i nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawdomówność. Nie zabraniamy, ale też
nie zachęcamy do wspierania ich.
WYPOMINKI
U siostry w kancelarii parafialnej od października można było
zamawiać wypominki za zmarłych. Listopad to wyjątkowy miesiąc, w którym możemy naprawdę dużo zrobić dla zmarłych, a już
w szczególności, gdy towarzyszy temu modlitwa. Warto pamiętać
o naszych zmarłych bliskich, przyjaciołach, znajomych i polecać
ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie. Pisząc imiona zmarłych na
kartkach wypominkowych - a następnie je odczytując - wyrażamy
wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.
KURS NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII
ŚWIĘTEJ
Ks. Proboszcz zaprosił mężczyzn, którzy chcieliby podjąć posługę
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w naszej parafii, czyli
zanosić komunię chorym w niedzielę i pomagać przy jej rozdawaniu w kościele do udziału w XVI edycji kursu nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Krakowskiej, który rozpoczął się 10 października 2020r. w Sanktuarium Świętego Jana
Pawła II.
FATIMA
We wtorek 13 października br. Zostało odprawione ostatnie w tym
roku nabożeństwo fatimskie. Od 16.30 była okazja do spowiedzi
a po Mszy Świętej o godz. 18.00 a po niej został odmówiony pokutny różaniec. Z powodu ulewy procesja się nie odbyła. O 20.00
rozpoczęło się nocne czuwanie fatimskie z Mszą Świętą o północy.
DZIEŁO DLA ORIENTU
We środę 14 października gościliśmy przedstawicieli stowarzyszenia „Dzieło dla Orientu”. Modlili się z nami na Mszy o 18.00
a po niej w kościele opowiedzieli o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie a szczególnie w Libanie. Dzieło dla Orientu jest
stowarzyszeniem charytatywnym działającym w Polsce pod opieką metropolity krakowskiego. Jego celem jest niesienie pomocy
wspólnotom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie, w Afryki
oraz na Subkontynencie Indyjskim poprzez wsparcie materialne
i modlitewne. Nie mniej ważną misją Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o wspólnotach chrześcijańskich żyjących na tych
terenach wśród chrześcijan w Europie oraz budowanie jedności
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wyznawców Chrystusa w duchu Soboru Watykańskiego II.
NIEDZIELA MISYJNA
Niedziela misyjna. Kazania wygłosił ojciec misjonarz ze zgromadzenia oblatów Maryi Niepokalanej. Bracia z tego zgromadzenia
rozprowadzali misyjne kalendarze na przyszły rok.
OFIARA NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA
W ostatnią niedzielę października ofiara z tacy została przekazana
jak co roku na wsparcie budowy kościoła w Woli Zachariaszowskiej.
ZMARŁA ŚP. JADWIGA NOWAK
24 października 2020 roku w Arce Pana pożegnaliśmy śp. Jadwigę
Nowak, matkę ks. Zbigniewa Nowaka, emerytowaną nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 101, przez wiele lat pracującą także
w kancelarii naszej parafii, której piękne, kaligraficzne pismo zna
wiele bieńczyckich pokoleń. Mszy św. żałobnej przewodniczył ks.
kardynał Stanisław Dziwisz.
Cześć Jej pamięci! Niech odpoczywa w pokoju!
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
									 ur.					
01. Tymoteusz Ferdynand Zając 21.03.2020			
2. Stanisław Remigiusz Zając		 21.03.2020			
3. Michał Wojciech Flisak			 21.05.2020			
4. Zofia Katarzyna Mrówka		 21.02. 2020			
5. Dorian Krzysztof Strojek			 25.04.2020			
6. Michał Jakub Rataj				 13.03.2020			
7. Mateusz Kamil Sażalski 			 22.07.2020			
8. Adam Henryk Balon				 18.06.2020			
9. Oliwier Henryk Szymczak		 28.04.2020			
10. Patryk Marcel Batko			 18.07.2020			
11. Adam Edward Żelazny			 08.07.2020			
12. Gabriela Teresa Gamula		 18.05.2020			
13. Jan Jakub Harabasz				 12.06.2020			
14. Karol Franciszek Czaja			 11.06.2020			
15. Nina Weronika Polewka		 27.05.2020			
16. Oskar Jan Satała				 03.08.2020			

chrz.
19.09.2020
19.09. 2020
19.09. 2020
20.09, 2020
20. 09. 2020
20.09, 2020
20.09. 2020
26.09. 2020
27.09. 2020
27.09. 2020
03.10. 2020
04.10. 2020
04.10. 2020
11.10. 2020
18.10. 2020
18.10. 2020

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
3.10. 2020 Marcin Mariusz Kawula i Agnieszka Gabriela Kawula
3.10. 2020 Mateusz Grzegorz Sidorowicz i Ewa Katarzyna Kwarcińska
10.10.2020 Józef Ozga i Katarzyna Helena Ciaputa
10.10.2020 Jan Kacper Krasiński i Jadwiga Maria Stefan
17.10.2020 Michał Rafał Jamka i Anna Maria Śmigła
KRONIKA ŻAŁOBNA
								
1. Karol Korczek 				
2. Edward Raczkowski			
3. Maria Stochel 				
4. Julian Rutkowski			
5. Jerzy Żurawski 				
6. Marek Gładysz				
7. Wiesław Bzdela 				
8. Albin Tyrka 					
9. Maria Zielińsla 				
10. Jan Miś 					
11. Otylia Sagan 				
12. Tadeusz Halabyrda 		
13. Zofia Kalina 				
14. Mieczysław Stawiarz 		

ur.						
26.03.1927				
20.11.1940				
25.03.1939 				
28.02/1927				
3.-8.1939				
13.11.1965 				
22.08,1946				
15.08.1948				
8.09.1939 				
31.01.1945 			
2.11.1928 				
1.03.1933 				
1.05.1938 				
10.08.1948 			

zm.
16.09.2020
20.09.2020
21.09. 2020
21.09. 2020
20.09. 2020
25.09. 2020
27.09. 2020
26.09. 2020
29.09. 2020
26.09. 2020
29.09. 2020
5.10. 2020
2.10. 2020
4.10. 2020
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15. Zenon Podgórski 			
16. Krzysztof Konieczny 		
17. Stefania Kocyła 			
18. Joanna Cudo 				
19. Helena Szwaczka 			
20. Jadwiga Nowak 			
21. Genowefa Mariusz			
22. Joanna Kalebnik 			

ur.						
12.08.1959 			
16.04.1945 				
23.09.1942 				
29.08.1932 				
1.11.1946 				
17.08.1933 				
4.10,1932 				
11.02.1937 			

zm.
5.10. 2020
10.10. 2020
10.10. 2020
9.10. 2020
11.10. 2020
15.10. 2020
16.10. 2020
17.10. 2020

„Głos Arki Pana” jest dostępny w:
- Grocie MB Fatimskiej
- na stoliku pod organami (w niedziele)
- redakcji Głosu Arki Pana (obok wejścia na plebanię)
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30.09.2020 ORATORIUM „I NIE ODDAŁYŚMY KRZYŻA...”

04.10.2020 ROZDANIE RÓŻAŃCÓW

13 10 2020 FATIMA

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

W NASZEJ PARAFII - FOTO. TADEUSZ PAŁKA

