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Szanowni Państwo 
Fenomen kultury religijnej Krakowa jest niepo-

wtarzalny i – wydaje się – odwieczny. Już w średnio-
wieczu nazywano Kraków drugim Rzymem, małym 
Rzymem, altera Roma – lub polską Jerozolimą.

W zabytkową tkankę naszego miasta wpisane są bezcenne dzieła archi-
tektury i sztuki świadczące o przenikaniu się różnych stylów, kultur i trady-
cji, o żywej obecności ludności żydowskiej, niemieckiej czy włoskiej, a także 
o mecenacie krakowskiego kościoła i dziejach ponadtysiącletniego krakow-
skiego biskupstwa. 

Żadne inne miasto w Polsce nie ma tylu bazylik (mamy aż 11 bazylik mniej-
szych), tylu uznawanych za „cudowne” obrazów koronowanych papieskimi 
koronami, nie ma tylu świętych, takiego nagromadzenia zabytkowych ko-
ściołów i klasztorów. To imponujące dziedzictwo dowodzi bogactwa życia 
duchowego, artystycznego i intelektualnego naszego miasta. I chcemy, by 
znane było jak najszerszej publiczności. Zwłaszcza że jest to dziedzictwo wciąż 
żywe i pomnażane. Współczesny Kraków to przecież siedziba sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, jednego z najważniejszych ośrodków 
pielgrzymek na świecie. To także miasto, w którym blisko 40 lat mieszkał 
i pracował św. Jan Paweł II. 

Gorąco polecam Państwu lekturę niniejszego wydawnictwa i zachęcam 
do podążania w ślad za naszymi drogowskazami: do miejsc związanych ze 
św. Janem Pawłem II, szlakiem najcenniejszych krakowskich zabytków. 

 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa 
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Drogowskazy

Życie człowieka jest drogą. Na każdej drodze po-
trzebujemy drogowskazów. Na tej życiowej 
drodze również. Katechizm Kościoła Katolic-

kiego opublikowany przez św. Jana Pawła II w roku 
1992 zawiera właśnie wiele takich drogowskazów, 
pojęć-drogowskazów i to o wartości ponadczasowej. 
Wybrałem z nich te, które, jak myślę, streszczają pod-
stawowe treści zawarte w Katechizmie i pozwoliłem 
sobie opatrzyć je krótkimi komentarzami. Komenta-
rze odwołują się nauki Pisma świętego, ale także do 
tekstów nauczania ostatnich papieży oraz do kilku in-
nych współczesnych autorów. Do każdego z omó-
wionych pojęć-drogowskazów dołączyłem krót-
ką prezentację postaci któregoś z polskich świętych 
lub błogosławionych (niektórzy z nich wywodzili się 
z innych narodów, ale związali się z Polską). Te krót-
ko wspomniane postacie same są drogowskazami 
dla nas. Od nich możemy uczyć się, jak żyć, jak podej-
mować decyzje, jaki obrać w życiu kierunek. Dlaczego 
umieściłem tylko wyniesionych na ołtarze polskich 
świętych i błogosławionych? Ponieważ gospodarzem 
Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 jest Kraków, 
dawna stolica Polski i miasto wielu polskich świętych 
i błogosławionych. Warto wiec przy tej okazji poznać 
trochę ciekawych Polaków… Do biogramów tych nie-
zwykłych ludzi zostały dołączone ilustracje odnoszące 
się do miejsc z nimi związanych w Krakowie oraz jego 
okolicach wraz z krótkimi opisami.

Tę małą książeczkę pragnę zadedykować i pole-
cić ludziom młodym, szczególnie z okazji Światowych 
Dni Młodzieży. Może jej lektura dostarczy czytelnikom 
ważnych wskazówek w drodze życia. Daj Boże.

o. Grzegorz Prus OSPPE  
Kraków, 10 grudnia 2015 r. 

Kraków jest fascynującym miastem. Moż-
na je zwiedzać na wiele różnych sposo-
bów, a jeden z tropów podpowiada nam 

Autor książki Drogowskazy. To nie tyle zwiedza-
nie, co pielgrzymka, podczas której odkrywamy 
dzieje Kościoła na ziemiach polskich, kształtowa-
ne życiem i działalnością wielu świętych i bło-
gosławionych. Na prawdziwy klimat duchowej 
stolicy Polski składają się bowiem nie tyle liczne 
i zachwycające zabytki architektury, skarby sztu-

ki sakralnej i naturalne piękno miasta, ale nade wszystko ludzie. W ponadty-
siącletnich dziejach Krakowa zapisali się koronowani władcy, biskupi, uczeni, 
kaznodzieje i misjonarze, skromni bracia i siostry zakonne, ludzie kultury i sztu-
ki oraz całe pokolenia wiernych świeckich, którzy mieli wpływ na wyraziste 
oblicze miasta. Kraków jest na tle Polski i wielu państw europejskich swoistym 
fenomenem, bowiem ulice i mury tego miasta były świadkami życia około 
dwudziestu świętych i błogosławionych oraz wielu kandydatów na ołtarze.

Odkrywając w tym kluczu piękno Krakowa, wchodzimy na drogę wiary, 
którą podążały przed nami całe pokolenia Polaków. Na tej drodze niewielka 
książeczka o. Grzegorza Prusa może okazać się przydatnym przewodnikiem 
i zachęcać do dalszych poszukiwań źródeł polskiej duchowości i kultury, któ-
re tryskają z bogactwa chrześcijaństwa. Ale przede wszystkim Drogowskazy 
prowadzą nas do życia świadków wiary, z których możemy nieustannie czer-
pać wzór i inspirację. 

Do takich poszukiwań zachęcam zwłaszcza ludzi młodych, którzy tak licz-
nie przybywają do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Życzę Wam, dro-
dzy młodzi przyjaciele, by owocowały one zachwytem nad pięknem polskiej 
kultury, ale przede wszystkim, by stały się inspiracją do odkrywania swojego 
miejsca w Kościele i pogłębiania przyjaźni z Jezusem.

Na wędrówkę wiary z Drogowskazami z serca Wam błogosławię.

Bp Damian Muskus OFM
Koordynator Generalny 

Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016
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Wiara
aby spełnić swoje obiet-
nice.  Tylko Bogu moż-
na tak zawierzyć. Wiara 
w Boga, o której mowa, 
jest czymś bardzo róż-
nym od wiary w siebie, 
we własne siły i moż-
liwości, lub też od wia-
ry w innych ludzi, w ich 
wiedzę czy wpływy.

Wiara jest także od-
powiedzią dawaną przez 
człowieka objawiające-
mu się Bogu. Nawiązuje 
się wtedy swoisty dialog 
pomiędzy nimi. Papież 
Benedykt XVI w swojej 
pierwszej encyklice Deus 
caritas est napisał: Uwie-
rzyliśmy miłości Boga – 
tak chrześcijanin może 
wyrazić podstawową 
opcję swego życia. U po-
czątku bycia chrześcijani-
nem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie 
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym sa-
mym decydujące ukierunkowanie.

Wiara jest łaską – darem Bożym, który otrzymujemy w zalążku na chrzcie 
świętym. Aby mogła się w nas rozwinąć, stać się dojrzałą, potrzeba odpo-
wiedniego wychowania i formacji we wspólnocie Kościoła. Wiara, którą mają 
się charakteryzować uczniowie Chrystusa, wyznacza ich myślenie i sposób 
życia. Dojrzała wiara daje człowiekowi właściwy kierunek i umożliwia od-
nalezienie sensu wydarzeń i sytuacji, jakie mają miejsce w jego życiu, dzie-
jach innych osób, społeczeństw i świata. Jako chrześcijanie wierzymy w jed-
nego Boga w Trzech Osobach. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: 
Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
[…] „Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej” (KKK 232).

C
o to jest osobowe przy-
lgnięcie człowieka do Boga? 
Jest czymś, co można po-

równać do sytuacji dziecka, które 
jest obejmowane przez swoich ro-
dziców. Jest nie tylko uznaniem, że 
Bóg istnieje, ale wejściem w Jego 
świat i odnalezieniem w relacji z Nim 
sensu, spełnienia i celu. To poczucie 
bezpieczeństwa i pokoju serca oraz 
autentycznej radości życia. To tak-
że uznanie prawd, które Bóg obja-
wił, to zaufanie do Niego, do Jego 
mądrości i miłości. Uznanie, że On 
nie kłamie, że ma pragnienie i moc, 

Andriej Rublow, Trójca święta (1411 lub 1425–27), Państwowa 
Galeria Trietiakowska w Moskwie

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się sło-
wa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1, 45) 

Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka 
do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobro-
wolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako oso-
bowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą 
On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę 
ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu 
i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą 
daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu. 

(KKK 150)

Jan Vermeer, Alegoria wiary katolickiej (lata 
70. XVII w.), Metropolitan Museum of Art, 
Nowy Jork
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Św. Wojciech 
(Adalbert) 

Urodził się ok. roku 956 w Libicach 
(Czechy). Pochodził z książęce-
go rodu Sławnikowiców. Kształ-
cił się w Magdeburgu, gdzie przy-
brał imię Adalbert. Był biskupem 
Pragi, mnichem benedyktyńskim 
oraz misjonarzem. W roku 997 na 
zaproszenie księcia polskiego Bo-
lesława Chrobrego podjął się misji 
chrystianizacyjnej wśród pogań-
skich Prusów. Po krótkim pobycie 
w Gdańsku udał się w okolice dzi-
siejszego Elbląga i tam 23 kwiet-
nia 997 roku zginął z rąk Prusów 
śmiercią męczeńską. Bolesław 
Chrobry wykupił jego ciało i spro-
wadził do Gniezna. Już w 999 r. 
Wojciech został kanonizowany, 

a w r. 1000 ustanowiono pierwszą na ziemiach polskich metropolię ze stolicą 
w Gnieźnie. Św. Wojciech jest jednym z głównych patronów Polski. W świę-
tym Wojciechu widzimy gorliwego pasterza i świadka wiary. Za głoszenie 
wiary chrześcijańskiej oddał swoje życie. Jego męczeństwo stało się zaczy-
nem chrześcijaństwa na ziemiach polskich. 

Kościół pw. 
św. Wojciecha  
(Rynek Główny) 

Kościół świętego Wojciecha na-
leży do najstarszych w Krako-
wie. Lokalizacja jego na Rynku 
Głównym związana jest z po-
daniem mówiącym, że na tym 

Kasper Kurcz, Święty Wojciech (1636), kościół 
św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie

miejscu miał głosić kazania święty 
Wojciech przed wyprawą misyjną do 
Prusów. Najstarsze części kościoła są 
datowane na przełom X i XI wieku. 
Obecna świątynia romańska powsta-
ła w 2 połowie XI w. lub na granicy 
wieków XI i XII w. Z początku o pro-
stym kształcie, z czasem uzupełniona  
o dodatkowe wejście, zakrystie, kapli-
cę św. Jana Nepomucena (później bł. 
Wincentego Kadłubka). Można w niej 
odnaleźć ślady gotyku, renesansu, ba-
roku. W drugiej dekadzie XVII w. świą-
tynia poddana została gruntownej 
przebudowie. Wielokrotnie była odna-
wiana. W jej podziemiach znajduje się 
wystawa dotycząca dziejów krakow-
skiego Rynku.

fot. Dorota Zajkowskij

fot. Dorota Zajkowskij

Pocztówka z początku XX w.
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Bóg Ojciec

B
óg jest początkiem wszystkiego, stwórcą i rodzicem. Z Niego, 
wszystko, co jest, bierze swoje istnienie. Bóg objawił się jako mi-
łość. Jest Ojcem, który kocha to, co uczynił, który troszczy się przez 

swoją Opatrzność o dzieła, szczególnie o swoje dzieci – ludzi. Kiedy ludzie po-
przez wybór zła odwrócili się od Niego, obiecał im ratunek, a następnie po-
słał swego Syna, aby ich wyzwolił, aby na nowo dał im łaskę przyjaźni i życia 
wiecznego. Bóg jest tym, który ogarnia świat, a w nim wszystkich ludzi, swoją 
mocą i prowadzi wszystko ku ostatecznemu przeznaczeniu. 

Mojżesz… rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem 
im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie 
zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?” 
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. 
I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do 
was… To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na 
najdalsze pokolenia”. (Wj 3, 13–15)

Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), „Ja Je-
stem Tym, Który Jest”, „Ja Jestem Tym, Który Jestem” lub „Ja 
Jestem, Który Jestem”, Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem 
należy Go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg 
jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem 
w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia, i wła-
śnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskoń-
czenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub po-
wiedzieć o Nim; jest On „Bogiem ukrytym” (Iz 45, 15). Jego imię 
jest niewymowne, a zarazem jest On Bogiem, który staje się 
bliski ludziom. (KKK 206)

Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze w czasie VI Światowych Dni Młodzieży 
14 VIII 1991 powiedział: Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga, ażeby istnieć i mówić do swego Stwórcy: „jestem”. W tym ludzkim 
„jestem” jest cała prawda istnienia i sumienia. „Jestem” wobec Ciebie, który 
„Jesteś”. Bóg pyta pierwszego człowieka: „Gdzie jesteś?”. Adam odpowiada: 
„Skryłem się przed Tobą” (por. Rdz 3, 
9–10). Jakby starał się nie być wobec 
Boga. Nie możesz ukryć się, nie mo-
żesz nie być wobec Tego, który cię 
stworzył, który sprawił, że „jesteś”. 
Wobec Tego, który cię „zna i przeni-
ka” (por. Rz 8, 27). Przybyliście, dro-
dzy przyjaciele, na Jasną Górę, gdzie 
od wielu lat śpiewa się Apel: „Jestem 
przy Tobie”. Świat, który was ota-
cza, nowożytna cywilizacja, ogrom-
nie wiele przyczyniła się do tego, aby 
odsunąć od świadomości człowieka 
to Boże „Jestem”. Stara się bytować 
tak, jakby Boga nie było – to jej pro-
gram. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy 
ty, człowieku, naprawdę jesteś? Przy-
byliście tutaj, drodzy przyjaciele, aby 
odnaleźć i potwierdzić do głębi to 

Michał Anioł, Stworzenie Adama, ok. 1512, Kaplica Sykstyńska, Pałac Watykański

Lia Gladiolo, Ikona Boga Ojca, 1994
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własne ludzkie „jestem” wobec Boga. Patrzcie na krzyż, w którym Boże „Je-
stem” znaczy „Miłość”. Patrzcie na krzyż i nie zapominajcie. Niech słowem klu-
czowym waszego życia pozostanie: „Jestem przy Tobie”.

Pan Bóg jest tym, który uczynił to, co jest. Jest On przedwieczny, wszech-
mogący, wszystkowiedzący, wszechmocny. Jest On tym, który jest ponad 
wszystkim, jest inny od wszystkiego. Jednocześnie jest tym, który przenika 
wszystko, co uczynił. Pan Bóg pochyla się nad kruchością i grzesznością czło-
wieka i przyjmuje każdego za swoje dziecko. Człowiek, gdy spotyka Boga, 
który mu się objawia, doznaje z jednej strony lęku, z drugiej zaś fascynacji. 
Dzieje się tak, gdyż w Bogu człowiek dostrzega świętość, wielkość i moc, lecz 
także miłość, piękno i doskonałość. 

Św. Stanisław, Biskup i Męczennik

Święty Stanisław urodził się około 1030 r. w Szczepanowie. Kształcił się w kra-
ju i za granicą. Około 1060 r. został kapłanem. Uzyskał godność kanonika kra-
kowskiego. W roku 1072 został 
biskupem krakowskim. Okazał 
się gorliwym pasterzem swo-
jej owczarni, który bezkom-
promisowo walczył w obro-
nie prawa Bożego. W wyniku 
konfliktu z królem Bolesławem 
Szczodrym (Śmiałym) został 
zamordowany 8 V 1079 r. na 
Skałce w Krakowie. Biskup 
stanął w obronie ładu moral-
nego w państwie, czym naraził 
się na gniew władcy. Śmierć 
biskupa przyczyniła się do 
upadku króla, Bolesław wkrót-
ce stracił panowanie i musiał 
uchodzić z kraju. Udał się na 
Węgry i tam zmarł. Istnieje 
stara tradycja, mówiąca że król 
pokutował później za swoją 

winę w klasztorze w Osjaku w Karyntii i tam do-
konał żywota. Biskup Stanisław natomiast docze-
kał się kanonizacji. Jest jednym z głównych pa-
tronów Polski. W konsekwentnej postawie św. 
Stanisława ze Szczepanowa możemy dostrzec 
głęboką wiarę w Boga, który jest fundamentem 
ładu moralnego na ziemi. Stanisław wyznawał 
Boga w uznawaniu Jego praw. Za wierność tym 
prawom oddał życie.
 

Bazylika pw. św. Michała Archanioła, Sanktu-
arium męczeństwa św. Stanisława na Skałce 
(ul. Skałeczna 15)

Najstarsze wiadomości o pierwszym kościele na Skałce podają: Rocznik Kapi-
tuły Krakowskiej, Kronika Kadłubka i Vita minor Beati Stanislai, nazywając tę 
świątynię „bazyliką mniejszą św. Michała”. Brak w tych źródłach opisów ko-
ścioła oraz informacji o fundatorach. Dopiero Jan Długosz w Żywocie św. Sta-

Obraz św. Stanisława ze zbiorów klasztoru na Skałce

Relikwie św. Stanisława znaj-
dujące się na Skałce

fo
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nisława pisze: „Jest niedaleko miasta Krakowa na nieco wystającej skale ko-
ściół okrągły, z białego kamienia wymurowany, poświęcony św. Michałowi 
i Aniołom”. Rocznik Kapituły Krakowskiej podaje pod rokiem 1079 wiado-
mość, iż „Stanisław biskup krakowski jaśniejący czystością cnót, świątobliwo-
ścią życia, został umęczony w kościele św. Michała na Skałce”, a Vita minor 
Beati Stanislai dodaje, iż stało się to na Skałce podczas sprawowania służby 
liturgicznej i gdzie pierwotnie spoczęło jego ciało (później zostało przeniesio-
no do katedry wawelskiej). Z biegiem czasu, kiedy koronacje królewskie do-
konywały się na Wawelu, pojawił się zwyczaj ceremoniału, który nakazywał 
przyszłemu królowi w przeddzień uroczystości udać się z pielgrzymką pokut-
ną z Wawelu na Skałkę.

Druga, gotycka świątynia powstała jako fundacja króla Kazimierza Wiel-
kiego. W 1472 roku przybyli na Skałkę paulini. Wtedy też powstał ich pierwszy 
klasztor (drugi – istniejący do dziś – jest z 1723 roku). Kościół gotycki przetrwał do 
1733 roku, kiedy został zburzony, a na jego miejscu postawiono świątynię baro-
kową, według planów Antoniego Müntzera i Antonia Solariego. Jej konsekracja 
nastąpiła w 1751 roku, ale prace wykończeniowe trwały jeszcze długo. W latach 
1889–1890, dzięki zabiegom przeora, o. Ambrożego Federowicza, dokonano od-
nowienia kościoła. Pracami konserwatorskimi kierował wtedy architekt Karol 
Knaus. On zaprojektował okazałą bramę wejściową na Skałkę (1895). W 1880 r. 

na Skałce powstała krypta zasłużonych Polaków. Spoczywają tam: Jan Długosz, 
Wincenty Pol, Lucjan Siemieński, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz, 
Adam Asnyk, Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Ka-
rol Szymanowski, Ludwik Solski, Tadeusz Banachiewicz, Czesław Miłosz. 

Przed budynkiem kościoła i klasztoru znajduje się sadzawka św. Stanisła-
wa, zwana „Kropielnicą Polski”, wybudowana w latach 1688–1733.

Wnętrze kościoła,  
fot. Dorota Zajkowskij

Belka z drewnianych schodów 
z krwią św. Stanisława,  
ze zbiorów klasztoru na Skałce

fot. Mariusz Jabłoński
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Jezus Chrystus

W
ielokrotnie powraca pytanie zadawane często słuchaczom przez re-
kolekcjonistów, kaznodziejów, głosicieli Ewangelii: Kim dla ciebie 
jest Jezus Chrystus? Czy jest kimś bliskim? Stając się człowiekiem, 

Syn Boży stał się wyjątkowo bliski człowiekowi, stał się dotykalny, pozna-
walny przez zmysły, chociaż nadal niezgłębiony. A gdy dał się ludziom w Eu-
charystii, stał się nawet tak straszliwie przystępny, jak powiedział w ho milii 
św. Jan Paweł II 12 VI 1987 r. w Gdańsku. Pan nasz Jezus Chrystus to Bóg 
i najlepszy przyjaciel, Pan i ten, który przyszedł na świat, aby służyć. W Nim 
jest pełnia Bóstwa i pełnia człowieczeństwa. Jako Bóg jest całkiem inny od 
nas, jako człowiek podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Jest 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. (J 3, 16–17)

Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako 
Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wiel-
kiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzy-
żowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piła-
ta, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem 
Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że „od Boga wy-
szedł” (J 13, 3), „z nieba zstąpił” (J 3, 13; 6, 33), „przyszedł w ciele” 
(1J 4, 2), ponieważ „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy… Z Jego pełności wszy-
scyśmy otrzymali – łaskę po łasce” (J 1, 14.16).     (KKK 423)

Kimś, na kim można zawsze polegać, kto wysłużył nam 
życie wieczne przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
i kto obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata. 
(Mt 28, 20).

Papież Franciszek w encyklice na temat wiary naucza: Najwyż-
szym dowodem wiarygodności miłości Chrystusa jest Jego śmierć 
za człowieka. Jeśli oddanie życia za przyjaciół jest najwyższym do-
wodem miłości (por. J 15, 13), Jezus ofiarował swoje za wszystkich, 
również za tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, by w ten sposób prze-
mienić serce (Lumen fidei 16). […] Otóż, śmierć Chrystusa odsłania cał-
kowitą wiarygodność miłości Bożej, gdy patrzymy na nią w świetle 
Jego zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały jest wiarygod-
nym świadkiem (por. Ap 1, 5; Hbr 2, 17), solidnym wsparciem dla na-
szej wiary. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 
wiara” – stwierdza św. Paweł (1 Kor 15, 17). Gdyby miłość Ojca nie sprawi-

ła, że Jezus powstał z martwych, gdyby 
nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, 
nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, 
zdolną oświecić również cienie śmierci 
(Lumen fidei 17).

Jezus Chrystus jest dla nas jedynym 
wzorem życia. Zadaniem naszym jest 
naśladować Jego życie, iść z Nim krok 
w krok. Jedno z najpoczytniejszych kla-
sycznych dzieł duchowości chrześcijań-
skiej, napisane w XV wieku przez św. To-
masza à Kempis, nosi znamienny tytuł 
O naśladowaniu Chrystusa. Od świętych 
uczymy się tej sztuki, a każdy z nas ma 
w życiu przejść własną drogę za Chry-
stusem, inną niż wszystkie, własną – nie-
powtarzalną. Bóstwo Jezusa jest dla nas 
oparciem i mocą we wszelkich trudach 
i niebezpieczeństwach ziemskiej wę-
drówki. Piękno Jego człowieczeństwa 
jest dla nas programem i inspiracją, by 
wiedzieć, jak żyć. 

Ikona Chrystusa Pantokratora, VI w., 
klasztor św. Katarzyny na górze Synaj
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Św. Jan Paweł II

Karol Wojtyła urodził się 18 V 1920 roku w Wadowicach. W czasie II wojny 
światowej w r. 1942 wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie i został 
wyświęcony na kapłana 1 XI 1946 r. W r. 1958 otrzymał święcenia biskupie. 
W r. 1963 został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, w r. 1967 
kardynałem. 16 X 1978 r. został wybrany papieżem i przyjął imiona Jan Pa-
weł II. Okazał się człowiekiem oddanym bez reszty Chrystusowi i jego Mat-
ce. Był gorliwym pasterzem Kościoła, wybitnym naukowcem, głębokim my-

ślicielem i poliglotą, wielkim patriotą oraz szczerym przyjacielem młodzieży. 
Był papieżem rodziny, troski o pokój i ekumenizmu. Odbył w sumie 102 piel-
grzymki zagraniczne do 135 krajów świata. Z wielkim zaangażowaniem kon-
tynuował dzieło Soboru Watykańskiego II. Wprowadził Kościół w Trzecie 
Tysiąclecie. Jest autorem bogatego magisterium, w tym 14 encyklik. Opubli-
kował nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolic-

kiego. Przeżył zamach na swoje życie 13 V 
1981 roku. Jego pontyfikat był naznaczo-
ny cierpieniem, szczególnie w ostatnich 
latach zmagał się z postępującymi dole-
gliwościami zdrowotnymi. Był wielkim 
czcicielem Bożego Miłosierdzia oraz Mat-
ki Najświętszej. Zmarł w Watykanie 2 IV 
2005 r. w wigilię ustanowionego przez 
siebie Święta Miłosierdzia Bożego. Jego 
pontyfikat trwał 26 lat. Beatyfikowany 
został już w roku 2011, a kanonizowany w roku 2014. Papież Jan Paweł II rozpo-
czynając swój pontyfikat 22 X 1978 r. wołał: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jego 
pierwsza, a zarazem programowa encyklika otrzymała tytuł Redemptor homi-
nis (Odkupiciel człowieka). Był to bowiem papież, którego misją było głoszenie 
Chrystusa całemu światu i na wszelki możliwy sposób.

Sanktuarium św. Jana Pawła II (ul. Totus Tuus 32)

Sanktuarium stanowi jedną z budowli Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”. Centrum to powstało, aby upowszechniać i rozwijać dziedzictwo papie-
ża Polaka, prowadzić działalność naukową i edukacyjną oraz udzielać pomo-
cy potrzebującym. 27 maja 2006 r. papież Benedykt XVI w. poświęcił  kamień 

1 2 3

4 5

1. Mały Karolek z mamą Emilią, 2. Karol z ojcem Karolem, 3. Karol jako młodzieniec, 4. Ksiądz 
Karol Wojtyła na spływie kajakowym, 5. Kardynał Wojtyła ze swoimi przyjacielem kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim

Papież z młodzieżą
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fot. Mariusz Jabłoński
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Duch Święty

T
rzecia Osoba Trójcy Świętej to ktoś 
nam bardzo bliski, ktoś, kto jest 
sprawcą życia duchowego w nas. 

On tworzy Kościół, a każdemu z jego człon-
ków udziela darów. Bez Niego nie byłoby 
dostępu do dającej życie łaski Bożej w Ko-
ściele. Jest też Duchem Miłości, nawet samą 
miłością pomiędzy Ojcem i Synem. Zarówno 
życie wewnętrzne Boga, jak i Jego działanie 
wobec stworzeń są dla nas tajemnicą, która 
tylko w jakiejś części jest przed nami odkryta. 
Duch Święty jest tym, który niesie pociechę 
i światło Boże. On jest Tym, który wspiera nas 
w modlitwie do Ojca. Jeśli chcemy się modlić 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo-
wali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. (Dz 2, 1–4)

Duch Święty jest imieniem własnym Tego, którego wielbi-
my i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół 
otrzymał Go od Pana i wyznaje Go w czasie chrztu swoich no-
wych dzieci. (KKK 691)

 węgielny pod jego budowę. Rok póź-
niej rozpisano konkurs na projekt sie-
dziby Centrum, nie wyłoniono jednak 
zwycięzcy. Dopiero drugi przyniósł 
rozstrzygnięcie, wybrano pracę An-
drzeja Mikulskiego. W 2008 r. ruszy-
ły prace budowlane. Powstał piękny 
kościół. Ma on dwa poziomy. Kościół 
dolny to ośmioboczna sala z ołta-
rzem w centrum. Wewnątrz marmu-
rowego ołtarza umieszczono relikwię 
– ampułkę z krwią papieża, pobraną podczas jed-
nego z badań w klinice Gemelli. Sala otoczona 
jest wieńcem kaplic poświęconych kultowi Ma-
ryi z różnych sanktuariów jej poświęconych. Są 
tam także kaplice św. Jadwigi królowej, św. Kin-
gi, św. Jakuba, a także poświęcona Sercu Pana Je-

zusa. W Kapli-
cy Kapłańskiej, 
znajduje się ta-
bernakulum, pły-
ta z grobu Jana 
Pawła II pocho-
dząca z Grot Wa-
tykańskich. Na 
płycie umiesz-
czony jest reli-
kwiarz. Kościół 
górny ma charakter otwarty, otoczony kil-
koma kaplicami. Tym, co charakteryzuje jego 
wnętrze, to piękne mozaiki, które projektował  
o. Marko Ivan Rupnik SJ. W bocznej części 
kościoła została umieszczona sutanna, którą 
miał Jan Paweł II w trakcie zamachu 13 maja 
1981 roku. Do kościoła prowadzi troje drzwi 
odlanych z brązu przedstawiających sceny 
z życia Jana Pawła II.

Wnętrze sanktuarium Jana Pawła II, 
kościół górny, fot. Mariusz Jabłoński

Sutanna papieża Jana Pawła II, 
którą nosił w czasie zamachu 
13 maja 1981 r.

Wnętrze sanktuarium Jana Pawła II, kościół 
dolny, fot. Mariusz Jabłoński

Duccio di Buoninsegna, Zesłanie 
Ducha św., 1308–1311, Muzeum Ka-
tedralne w Sienie, Włochy
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dobrze, potrzeba nam prosić o właściwą łaskę Ducha Świętego. Jego trzeba 
prosić o dar modlitwy. Trzecia Osoba Trójcy Świętej obdarza nas takimi zdol-
nościami jak: mądrość, rozumność, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, 

bojaźń Boża. Bez nich nie sposób żyć prawdziwie po 
chrześcijańsku. Dzięki działaniu w nas Ducha święte-
go możemy wydawać Jego owoce, o których pisze 
św. Paweł w Liście do Galatów. Są to: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
godność, opanowanie (Gal 5, 22–23).

Duch Święty obdarza uczniów Chrystusa także 
charyzmatami, które mają charakter darów przezna-
czonych dla dobra wspólnego. Zaliczamy do nich dar 
mądrości słowa, umiejętność poznawania, dar wiary, 
łaskę uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, 
rozpoznawanie duchów, dar języków, łaska tłumacze-
nia języków (por. 1 Kor 12, 8–11). Gdy wczytujemy się 
w inne fragmenty listów Pawła Apostoła, to znajdu-
jemy jeszcze inne dary Ducha Świętego o charakterze 
chryzmatów. Jest tam mowa o działalności apostol-
skiej, prorockiej, nauczycielskiej, wspierania pomocą 
innych i zarządzania we wspólnocie (por. 1 Kor 12, 28), 
czy też o małżeństwie i bezżenności (por. 1 Kor 7, 7). 
Trudno nie wymienić w tym miejscu tych charyzma-

tów, bez których trudno wyobrazić sobie życie i posługę Kościoła jak kapłań-
stwo czy życie konsekrowane. 

Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest też tym, którego Chrystus nazywa Po-
cieszycielem (J 14, 16). On zawsze staje po naszej stronie w konfrontacji ze złem. 
Daje nam pokój, radość i uspokojenie serca. Jest Duchem Prawdy (J 14, 17). 
W Nim dostrzegamy ożywiciela Kościoła. który wraz z Bogiem Ojcem oraz 
Synem Bożym jest faktycznym sprawcą świętości Kościoła, i źródłem tej 
świętości. Duch Święty działa w sposób tajemniczy w Kościele i poprzez Ko-
ściół w świecie, działa tajemniczo w sercach ludzi. Biblia opisując to działanie 
posługuje się obrazami, z których wywodzą się znane symbole Ducha Świę-
tego, między innymi gołębica, woda, ogień, namaszczenie i inne.

 

Bł. Honorat Koźmiński 

Florentyn Wacław Koźmiński urodził się 16 
X 1829 roku w Białej Podlaskiej. W r. 1848 
wstąpił do Zakonu Kapucynów i przyjął imię 
Honorat, a w r. 1852 przyjął święcenia ka-
płańskie. Zasłynął jako gorliwy spowiednik 
i kierownik duchowy. Jego życiową misją 
okazało się zakładanie licznych zgromadzeń 
zakonnych, w większości żeńskich, a z po-
wodu restrykcji rosyjskich władz zaborczych 
– głównie bezhabitowych. Spośród nich 
do dziś istnieją trzy zgromadzenia habito-
we i czternaście bezhabitowych. Bł. Hono-
rat zmarł 16 XII 1916 w Nowym Mieście nad 
Pilicą. Rozmach duszpasterskiej działalno-
ści jednego człowieka, i to w bardzo trud-
nych dla Kościoła warunkach, wskazuje na 
moc Ducha Świętego, który ciągle ogarnia 
uczniów Chrystusa i udziela im koniecznych 
charyzmatów, aby Kościół pełnił skutecznie 
swoją misję w każdym czasie i w każdych 
warunkach.

Autor nieznany, Trójca święta, ok. 1450, Muzeum Luwr, Francja
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Słowo Boże
Kościół oo. Kapucynów pw. Zwiastowania 
NMP (ul. Loretańska 11)

Kościół Kapucynów zbudowany został w latach 1695–1703 pod kierunkiem 
Jana Ceroniego, a potem Marcina Pellegriniego. Głównym fundatorem był 
Albrecht Dembiński, chorąży zatorski i oświęcimski. Konsekracja barokowe-
go kościoła odbyła się w 1703 r. Jedną z części wchodzących w skład kościoła 
jest Domek Loretański, kaplica mająca naśladować dom Matki Bożej w Na-

zarecie. Jest on kopią Świętego Domku z Loreto we 
Włoszech, który według tradycji został przeniesio-
ny w XIII wieku z Nazaretu. W kaplicy znajduje się 
tabernakulum zrobione z sepetu króla Jana III So-
bieskiego. W Domku Loretańskim miała miejsce 
uroczystość wręczenia Tadeuszowi Kościuszce sza-
bli przed rozpoczęciem powstania przeciw zaborcy, 
tam Adam Chmielowski – święty brat Albert przyj-
mował habit zakonny w 1887 r. Osobliwością ko-
ścioła jest kula armatnia umieszczona w lewym, 
bocznym filarze ołtarza, która utkwiła w ścianie 
podczas walk konfederatów barskich z wojskami 
rosyjskimi w roku 1768. W pobliżu klasztoru znajduje 
się mogiła z krzyżem, w której pochowani są kon-
federaci barscy oraz osoby cywilne, które zginęły 
podczas walk z Rosjanami. 

P
ismo Święte jest zbiorem ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Na-
pisane one zostały przez ludzi, którzy pisząc z pomocą Ducha Świę-
tego, zawarli w nich prawdy, które Bóg chciał przekazać. Zawarte 

treści są Słowem Bożym, orędziem samego Boga. Jest Biblia zapisem tego, co 
Bóg objawił ludziom dla ich szczęścia na ziemi i zbawienia wiecznego. Słowo 
Boże jest skierowane do każdego z nas. Jeśli chcemy poznawać wolę Bożą 
wobec siebie, nie możemy nie czytać Biblii. Jest ona szeroko dostępna 
na świecie dzięki tłumaczeniom z języków oryginalnych (he-
brajski, aramejski i grecki). W całości Pismo Święte jest obec-
nie przetłumaczone na ponad 460 języków.

Rzeczą bardzo pożądaną byłoby przeczytanie chociaż raz 
w życiu całej Biblii. Można czytać na przykład po rozdziale tek-
stu w każdy dzień. Żeby lektura była bardziej zrozumiała, można 
dodatkowo sięgnąć po jakiś słownik, leksykon lub komentarz 

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście 
słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo 
ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który dzia-
ła w was wierzących. (1 Tes 2, 13)

W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój po-
karm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo 
ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże. „W księ-
gach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłości-
wie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę”. (KKK 104)

Papirus Rylandsa P52 – jeden z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu  
(J 18, 31–33), przełom I / II w., Uniwersytecka Biblioteka Johna Rylandsa, 
 Manchester, Wielka Brytania

fot. Mariusz Jabłoński
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Krzyż stojący na mogile konfedera-
tów barskich przy ul. Loretańskiej 
w Krakowie, fot. Mariusz Jabłoński

D u c h  Ś W i ę t y
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Karty Kodeksu Synajskiego, manuskryptu Septuaginty 
i Nowego Testamentu z IV w. Biblioteka Brytyjska, Lon-
dyn, Wielka Brytania, Biblioteka Uniwersytecka w Lipsku, 
Niemcy, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Sankt Petersburg, 
Rosja, Klasztor św. Katarzyny na Synaju, Egipt

Karta tytułowa Biblii w tłuma-
czeniu ks. Jakuba Wujka SI

biblijny. Tam można znaleźć wiele 
cennych informacji, niezbędnych 
zwłaszcza dla początkujących czy-
telników świętego tekstu. Umoż-
liwi to uniknięcie niepotrzebnych 
nieporozumień w czasie lektury.

Znacznie głębszą formą obco-
wania z Pismem Świętym jest roz-
myślanie nad nim, które ma być 
rodzajem medytacji, czyli spotka-
niem z Bogiem, który mówi po-

przez słowa zapisane w Biblii. Takie codzienne spotkanie modlitewne z Biblią 
może wyglądać w sposób następujący. Można przeczytać na przykład ewan-
gelię, którą Kościół danego dnia w Liturgii Słowa kieruje do nas w czasie mszy 
świętej. Następnie można rozważyć, o czym przeczytany fragment mówi, 
o czym on jest. Warto i tym razem posłużyć się jakimś komentarzem biblijnym, 
poszukać wyjaśnienia jakiegoś nieznanego pojęcia w słowniku biblijnym. Na-
stępnie trzeba sobie postawić zasadnicze pytanie: Co Bóg mówi do mnie dziś, 
w tym fragmencie tekstu, który Kościół mi podaje tego konkretnego dnia? 
Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać, a następnie zmierzyć się z nią we-
wnętrznie. Dobrą rzeczą będzie próba zapamiętania jednego zdania z tekstu, 
które najbardziej mnie poruszyło, i podziękować za nie Panu Bogu. Taka modli-
tewna refleksja nie musi trwać długo, ważne, by była poprzedzona modlitwą do 
Ducha Świętego, a zakończona dziękczynieniem 
i poleceniem się Matce Bożej, by nam pomogła 
żyć Słowem Bożym w naszej codzienności. 

Św. Jacek Odrowąż

Jacek urodził się przed rokiem 1200 w Ka-
mieniu na Śląsku. Gruntownie wykształco-
ny, został kapłanem oraz kanonikiem kra-
kowskim. W roku 1219 w Rzymie wstąpił 
do Zakonu Kaznodziejskiego, przyjęty przez 
samego założyciela św. Dominika Guzma-
na. W roku 1221 roku przybył do Krakowa 
wraz z towarzyszami organizować w Pol-
sce pierwszy klasztor dominikański. Św. Ja-
cek okazał się wybitnym kaznodzieją i mi-
sjonarzem. Owocnie pracował w Krakowie, 
Gdańsku, na Pomorzu, na Rusi i w Prusach. 
Był wiernym czcicielem Matki Bożej. Zmarł 
w Krakowie w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1257 r. 

Św. Jacek, jako gorliwy głosiciel 
Słowa Bożego, przyczynił się do 
rozkrzewienia orędzia ewange-
licznego na obszarze kilku krajów 
średniowiecznej Europy. Zasłużył 
sobie na miano jednego 
z Apostołów naszego 
kontynentu. 

El Greco, Objawienie Matki Bożej 
świętemu Jackowi, 1605–1610, Memo-
ry Art Gallery, Nowy Jork, USA 

Ventura di Archangelo Salimbeni, Św. Ja-
cek uzdrawia dwoje niewidzących bliź-
niaków, 1590–1610, fresk, kościół Ducha 
Świętego, Siena, Włochy

Herb Odrowąż

Narodzenie Jezusa, fresk poł. XIV w. Mistra, Grecja
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Kościół

Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie moż-
liwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, [piszę,] byś wiedział, 
jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem 
Boga żywego, filarem i podporą prawdy. (1 Tm 3, 14–15)

W języku chrześcijańskim pojęcie „Kościół” oznacza zgro-
madzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą po-
wszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą 
nierozłączne. „Kościół” jest ludem, który Bóg gromadzi na ca-
łym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczy-
wistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim 
eucharystyczne. Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam 
stając się w ten sposób Jego Ciałem. (KKK 752)

Ś
więty Kościół grzesznych ludzi, tak zatytułował swoją książkę 
o dziejach Kościoła zmarły w r. 2014 krakowski historyk ksiądz Jan 
Kracik. Kościół jest wspólnotą ludzi słabych i grzesznych, ale jest też 

święty przez fakt, że ożywia go Duch Święty, a jego głową jest Jezus Chrystus. 
To Bóg sprawia świętość Kościoła, a przyczyniają się do niej ludzie przez wła-
sną osobistą świętość, którą można osiągnąć dzięki pomocy Bożej.

Pan Bóg chciał Kościoła, ponieważ postanowił działać przez ludzi. Pisał 
o tym w roku 1941 papież Pius XII w encyklice O mistycznym Ciele Chrystu-
sa: Tak więc Jezus Chrystus, na krzyżu wiszący, nie tylko przejednał obrażoną 
sprawiedliwość Ojca Przedwiecznego, lecz nam, spokrewnionym z Nim, wy-
służył niezmierzony zasób łask. Mógł On wprawdzie te skarby Sam bezpo-
średnio rozdzielić pomiędzy cały rodzaj ludzki, wolał jednak to urzeczywistnić 
przez widzialny Kościół, który przez ludzi miał się tak rozróść, aby z jego po-
mocą przy rozdawnictwie Boskich owoców Odkupienia wszyscy nawzajem 

Bazylika oo. Dominika-
nów pw. Trójcy świętej 
(ul. Stolarska 12) 

Dominikanie przybyli do Krakowa w 1222 
roku dzięki zabiegom i staraniom ów-
czesnego biskupa krakowskiego Iwo-
na Odrowąża. Bezpośrednim założycie-
lem ich polskiej prowincji był święty Jacek 
Odrowąż. Od początku pobytu w Krako-
wie dominikanie wpisali się w historię 
miasta. Biskup Iwo Odrowąż oddał do-
minikanom kościół parafialny św. Trójcy, 
przenosząc parafię do kościoła Mariackie-
go. Nowy, gotycki kościół oraz klasztor 
dominikanie zaczęli wznosić po najeździe Tatarów w 1241 roku. Swój kształt 
uzyskał na przełomie XIV i XV wieku. Do wielkiego pożaru w Krakowie w roku 
1850 przed fasadą kościoła stała dzwonnica w kształcie wieży. Uległa ona po-
żarowi, zresztą jak i sama świątynia. Dzwonnica została rozebrana, na jej miej-
sce w 1876 r. postawiono neogotycką kruchtę, świątynię zaś odbudowano 

do 1884, kiedy to została konsekrowana. 
W bazylice pochowani zostali między in-
nymi duchowni z rodu Odrowążów: św. 
Jacek i Iwo, książę krakowski Leszek Czar-
ny, Filip Kallimach.

Wnętrze kościoła, fot. Dorota Zajkowskij

fot. Dorota Zajkowskij

Marcin Zalewski, Kościół Trójcy Świętej 
w Krakowie, przed 1850 r.
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mogli się niejako wspomagać. Jak bo-
wiem Słowo Boże chcąc przez cier-

pienia i mękę swoją odkupić ludzi, 
posłużyło się naturą naszą, w ten 

sam niemal sposób w ciągu to-
czących się wieków używa 
swego Kościoła, aby dzieło 
zaczęte przetrwało na wieki 
(nr 12). Pan Bóg chciał Kościo-
ła, choć mógł bez niego roz-
dawać ludziom zbawienie. 
Wypływa z tego wniosek, 
że odrzucanie Kościoła jest 
odrzuceniem zamysłu Boga.

Kościół pojawił się na świecie, bo tak chciał Pan Bóg. W tym Kościele, 
pod Bożą opieką możemy czuć się u siebie. W Kościele możemy trwać jako 
ludzie słabi, będący w drodze, grzeszący i powstający z grzechów, liczący na 
łaskę Chrystusa, na moc Ducha Świętego, na miłość Ojca oraz na wstawien-
nictwo świętych. Kościół jest po to, by nam pomagał do zbawienia, by był 
środowiskiem, w którym żyjemy na ziemi – zdążając do nieba. Jest on rów-
nież rodziną, domem braci i sióstr. Zawsze muszę sobie postawić pytanie: Co 
ja wnoszę do tego domu i tej rodziny?

Błogosławionych 108 Męczenników z czasów  
II wojny światowej

Ta duża grupa beatyfikowanych przez Jana 
Pawła II 13 VI 1999 roku w Warszawie pol-
skich męczenników lat 1939–1945 reprezen-
tuje cały Kościół w Polsce okresu II woj-
ny światowej. Należy do nich 3 biskupów 
na czele z bł. Antonim Julianem Nowo-
wiejskim ordynariuszem diecezji płockiej, 
52 kapłanów diecezjalnych i 26 zakonnych, 
3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr za-
konnych i 9 osób świeckich. Wszystkich łą-
czy heroiczna postawa wiary i męczeństwo 

z rąk niemieckich okupantów. W tych mę-
czennikach widzimy, jak Pan Bóg uzdalnia 
słabych ludzi do złożenia świadectwa wie-

rze (por. Prefacja o Męczennikach w Mszale 
Rzymskim). W każdym z nich można dostrzec 
ikonę prześladowanego Chrystusa i Jego Ko-
ścioła ze strony zbrodniczego systemu. Jedno-
cześnie w ich wierności, aż do śmierci, dostrze-
gamy zwycięstwo wiary, miłości i prawdy.

Bazylika oo. Karmelitów pw. 
 Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny (ul. Karmelicka 19)

Budowę gotyckiego kościoła na Piasku rozpoczęto w 1390 r. 
Prace nadzorowane były przez biskupa krakowskiego Jana 
Radlicę, a po jego śmierci przez biskupa Piotra Wysza. 
W momencie przybycia karmelitów stały już mury kościo-
ła i klasztoru. Gotycki kościół, ostatecznie ukształtowany 
w trzecim ćwierćwieczu XV w., był trójnawową budowlą. 

W 1587 r. podczas oblężenia Krakowa przez wojska austriackie cesarza Maksy-
miliana Habsburga kościół został uszkodzony. Odbudowano go dzięki dota-
cji królowej Anny Jagiellonki w 1588 r. Ponownie zniszczono świątynię pod-
czas najazdu szwedzkiego, obecny barokowy kształt zawdzięcza odbudowie 

Raffael Santi, Dysputa o Najświętszym Sakramencie, 
fresk, 1508–1509, Pałac Watykański

O. Alfons Maria Mazurek – karmelita 
bosy z Czernej (1891–1944) zastrzelony 
przez zbrodniarza z SS

Ks. Wojciech Nierychlew-
ski (1903–1942) zamor-
dowany w niemieckim 
obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau

Ks. Józef Kowalski, sale-
zjanin (1911–1942) zamor-
dowany w niemieckim 
obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau
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Maryja

M
aryja z Nazaretu to wyjątkowa 
osoba. Powołana przez Boga 
do niezwykłej misji, do bycia 

Matką Syna Bożego. Anioł nazywa ją 
przy zwiastowaniu „pełną łaski”. Jej zwią-
zek z Bogiem i Jej rola w dziejach zbawie-
nia są zupełnie wyjątkowe. Przywileje, 
jakie stały się Jej udziałem, są niebywałe: 
niepokalane poczęcie (wolność od jakie-
gokolwiek grzechu, nawet pierworodne-
go), dziewictwo (jednocześnie jest dzie-
wicą i matką), Boże macierzyństwo (jest 
Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 
za sprawą Ducha Świętego, bez poży-
cia z mężczyzną), wniebowzięcie (po za-
kończeniu biegu ziemskiego życia, z cia-

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta 
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Mary-
ja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą”. (Łk 1, 26–28)

Maryja, wypowiadając „Fiat” („Niech mi się stanie”) 
w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na miste-
rium Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał 
wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką wszędzie tam, gdzie On jest 
Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała. (KKK 973)

z drugiej połowy XVII w. Podczas konfederacji barskiej kościół zajęli Rosja-
nie i stąd prowadzili ostrzał Krakowa. Nadszarpnięte działaniami militarny-
mi mury świątyni naprawiono dzięki wsparciu biskupa Kajetana Sołtyka. Ko-
lejne prace konserwatorskie prowadzono w latach 1929–39 pod kierunkiem 
Franciszka Mączyńskiego i ponownie w roku 
1983. Od 1997 r. kościół jest bazyliką mniejszą. 
Z kościołem Matki Bożej na Piasku związana 
jest legenda, według której królowa Jadwiga, 
przechodząc koło budowanej świątyni, spo-
strzegła smutek na twarzy jednego z robot-
ników. Spytała mężczyznę o jego przyczynę. 
Gdy dowiedziała się, że nie ma pieniędzy na 
lekarza dla swej żony, położyła stopę na ka-
mieniu, odpięła złotą klamrę z buta i ofiaro-
wała kamieniarzowi. Gdy odeszła, robotnicy 
spostrzegli, że w kamieniu odciśnięty jest ślad 
stopy. Kamień wmurowali w ścianę świątyni 
i znajduje się tam do dziś.

O. Hilary Januszewski – karmelita 
(1907–1945), zmarł w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Dachau

fot. Mariusz Jabłoński

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej
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Miejscami naznaczonymi szczególnym działaniem Maryi są sanktuaria 
maryjne. Zalicza się do nich albo miejsca Jej objawień, np. wymienione wyżej, 
albo kościoły posiadające słynące łaskami wizerunki przedstawiające Matkę 
Najświętszą: obrazy, ikony, figury. Do najbardziej znanych należą: Jasna Góra, 
Loretto, Montserrat, Lourdes, Fatima, Guadelupe, Mariazell, Aparecida i inne.

Św. Maksymilian 
 Maria Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 8 I 1894 roku 
w Zduńskiej Woli. W roku 1919 wstąpił do Za-
konu Franciszkanów Konwentualnych, tam 
przyjął imię Maksymilian. Był wielkim czcicie-
lem Matki Najświętszej. W czasie ślubów wie-
czystych w r. 1914 przybrał imię Maria. Założył 
Milicję Niepokalanej, stowarzyszenie mają-
ce za cel walkę o nawrócenie schizmatyków, 
heretyków i masonów. Od roku 1922 zaczął 
wydawać miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. 
W następnych latach powołał do istnienia ko-
lejne pisma katolickie. W r. 1927 o. Maksymilian założył nowy klasztor fran-
ciszkański w okolicach Warszawy nazwany Niepokalanowem. Przez szereg 

lat był jego gwardianem. W 1930 udał się na 
misje do Japonii i pod Nagasaki utworzył ja-
poński. Niepokalanów. Od 1936 r. ponownie 
piastował funkcję gwardiana w Niepokala-
nowie polskim, największym wówczas klasz-
torze katolickim na świecie. Jego wspólno-
ta liczyła w 1939 r. 762 zakonników. W roku 
1938 Niepokalanów miał już własną radio-
stację. W czasie II wojny światowej o. Kol-
be był dwukrotnie aresztowany i więziony 
przez gestapo. W 1941 r. trafił do niemieckie-
go obozu koncentracyjnego Auschwitz-Bir-
kenau. Tam ofiarował swoje życie za współ-

Japońskie wydanie „Rycerza Niepokalanej”

Wizerunek Matki Bożej z Guadelupe

Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem 
w apsydzie świątyni Hagia Sophia, 
867, mozaika, Stambuł, Turcja

łem i duszą, została wzięta do nieba). Te przywileje 
maryjne, łaski udzielone Jej przez Pana Boga, Ko-
ściół uznaje za dogmaty wiary. Określają one potę-
gę działania Bożego, mówią o wielkości Maryi. Te 
przywileje Maryi mają ścisły związek z zamysłem 
Jej Syna Jezusa Chrystusa zbawiania ludzi.

Maryja jest cała zjednoczona z Bogiem i Jemu 
bezgranicznie oddana. Jest Córką Ojca Niebieskie-
go, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świę-
tego. Z woli Chrystusa jest Matką Kościoła, a w nim 
każdego ochrzczonego. Jej bycie Matką dla każde-
go z nas jest również czymś niezwykłym, ma cha-
rakter duchowy, mistyczny i bardzo konkretny. 
Troszczy się Maryja o każde ze swoich dzieci. Je-
steśmy Jej dobrze znani, nikt nie jest anonimowy. 
Świadczą o tym świadectwa wielu ludzi, którzy 
doświadczyli konkretnej pomocy, wstawiennic-

twa i opieki Matki Bożej. Każdy z nas może w Niej odnaleźć swoją matkę, 
matkę kochającą, czułą, troskliwą, również wymagającą i wzywającą do po-
kuty i poprawy życia. Taka jest Maryja. Jej niezwykłą rolę w dziejach Kościo-
ła potwierdzają jego dzieje, które poznaje-
my z licznych źródeł historycznych. Maryja 
opiekuje się swoimi dziećmi, modli się za 
wszystkich i jest wzorem osoby całkowicie 
oddanej Bogu.

Zaangażowanie Maryi na rzecz swoich 
dzieci, czyli wszystkich ludzi, przejawia się 
również poprzez nadzwyczajne wydarze-
nia, takie jak prywatne objawienia poszcze-
gólnym osobom w Kościele. Najbardziej 
znane i zatwierdzone przez Kościół jako au-
tentyczne miały miejsce w: Fatimie, Lour-
des, La Salette, Guadalupe, Gietrzwałdzie, 
na Rue du Bac w Paryżu. Kościół dostrzega 
w nich działanie Maryi kochającej swój lud 
oraz jej troskę o pokój na świecie, o nawró-
cenie grzeszników i ich zbawienie.
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krotnie odnawiano. W 1895 roku 
wschodnia część kościoła została po-
kryta polichromią przez Stanisława 
Wyspiańskiego, także autora pro-
jektu wspaniałych witraży, wykona-
nych w Innsbrucku w latach 1899– 
–1904. Polichromię pozostałej czę-
ści kościoła wykonał Tadeusz Popiel 
w latach 1904–1905. W kościele znaj-
dują się trzy kaplice. W kaplicy Mat-
ki Bożej Bolesnej z pierwszej połowy 
XV wieku znajduje się cudowny ob-
raz Smętnej Dobrodziejki Krakowa. 
Polichromię w tej kaplicy wykonali 
w 1897 r. Piotr Niziński i Stefan Ma-
tejko. Druga to kaplica błogosławio-
nej Salomei z jej relikwiami, w której 

pochowany jest jej brat książę Bolesław Wstydliwy. Trzecia to kaplica Męki 
Pańskiej, w której znajduje się sarkofag z relikwiami bł. Anieli Salawy.

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w klasztorze krakow-
skim rozpoczął swoją wydawniczą 
działalność św. Maksymilian Kol-
be. Stąd wydawnictwo przeniósł do 
Grodna. W czasie okupacji niemiec-
kiej, po umieszczeniu na Wawelu re-
zydencji Generalnego Gubernatora, 
katedra wawelska została zamknięta 
i wtedy bazylika św. Franciszka słu-
żyła biskupom krakowskim za miej-
sce sprawowania liturgii. Bardzo czę-
sto w kościele Franciszkanów modlił 
się kardynał Karol Wojtyła. Przed 
świątynią od strony zachodniej znaj-
duje się pomnik kardynała księcia 
Adama Sapiehy – wspaniałego, do-
brego, mądrego i odważnego czło-
wieka.

więźnia skazanego na śmierć głodową. Dobity śmiercionośnym zastrzykiem 
zmarł 14 VIII 1941 r. O. Maksymilian Kolbe poświęcił swoje życie Matce Bo-
żej. Chciał dla niej zdobyć cały świat. Nazwany został „Szaleńcem Niepokala-
nej”. Jego szeroko zakrojona działalność apostolska, wielka pracowitość i za-
pał, a nade wszystko pragnienie świętości, zostały zwieńczone męczeństwem 
w Oświęcimiu.

Bazylika oo. Francisz-
kanów pw. świętego 
Franciszka w Krakowie 
(ul. Franciszkańska 2)

Franciszkanie osiedlili się w Krakowie 
w 1237 r., na co zgodę wyraził biskup Wi-
sław. Kapituła krakowska podarowała 
zakonnikom teren pod budowę, a z ofiar 
składanych przez wiernych, w tym księcia 
Bolesława Wstydliwego, został zbudo-
wany kościół i klasztor. Został konsekro-
wany w 1249 roku. W swojej długolet-
niej historii zarówno kościół, jak i klasztor 
doznawały wielu kradzieży, rabunków, 
a zwłaszcza pożarów, które miały miejsce 
w latach 1462, 1476, 1655, czy najbardziej 
niszczycielski w r. 1850. Świątynię wielo-

fot. Mariusz Jabłoński
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fot. Dorota Zajkowskij

fot. Dorota Zajkowskij

Obraz Matki Bożej Bolesnej –„Smętnej Dobro-
dziejki Krakowa”, 1510

36
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Krzyż

K
rzyż nie od samego począt-
ku dziejów Kościoła był czczo-
nym znakiem uczniów Chrystu-

sa. Uchodził bowiem za narzędzie tortur 
i śmierci, za miejsce hańby. Po kilku wie-
kach stał się jednak jednym z najważ-
niejszych symboli chrześcijaństwa. Jed-
nakże na kartach Nowego Testamentu 
krzyż Chrystusa jest uznawany jako na-
rzędzie zbawienia i powód do chluby. Tak 
o nim pisze chociażby św. Paweł Apostoł 
w przytoczonym wyżej fragmencie Li-
stu do Galatów. Krzyż jest znakiem miło-
ści Boga do człowieka. Rozwarte ramio-
na Syna Bożego na krzyżu oczekują na 
wszystkich ludzi, bo za wszystkich umarł 
Chrystus, aby dać życie wieczne. Krzyż 

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego in-
nego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki 
któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 
 (Gal 6, 14)

[…] „Swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył 
nam usprawiedliwienie”, naucza Sobór Trydencki, podkreśla-
jąc jedyny charakter ofiary Chrystusa jako „sprawcy zbawienia 
wiecznego” (Hbr 5, 9). Kościół czci Krzyż, śpiewając: […] „O Krzy-
żu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo!” (KKK 617)

w sposób symboliczny łączy niebo z ziemią (belka 
pionowa) oraz ludzi między sobą (belka pozioma). 
Znak krzyża, kiedy go czynimy na swoim ciele wy-
powiadając imiona Osób Boskich, jest zwięzłym 
wyznaniem wiary. Krzyż noszony na szyi, umiesz-
czany na ścianach lub przy drogach jest ważnym 
świadectwem wiary chrześcijańskiej.

Cierpienie, jakie pojawiło się na świecie po 
grzechu pierworodnym, stało się czymś, co zatru-
wa szczęście ludzi na ziemi. Zwykliśmy nazywać 
często różne cierpienia i trudności krzyżem. Trudno 
znaleźć sens bólu, cierpienia często bezbronnych 
i niewinnych ludzi. Jedynie w krzyżu Chrys tusa, 
w Jego Męce i śmierci można odkryć sens cierpie-
nia. Łącząc przeżywane cierpienie z cierpieniami 
Chrystusa i ofiarując je Jemu za zbawienie swoje 
i innych, za grzechy własne i całego świata, można odszukać sens cierpie-
nia. Na ten temat warto przytoczyć ważne zdanie Jana Pawła II z jego en-
cykliki O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia: Odpowiedź na pytanie 
o cierpienie, o sens cierpienia, daje Chrystus nie samym swoim nauczaniem: 
Dobrą Nowiną, ale przede wszystkim własnym cierpieniem, które z tym na-
uczaniem, z Dobrą Nowiną, scalone jest w sposób organiczny i nierozerwal-
ny. Jest to jakby ostatnie, syntetyczne słowo tego nauczania: „nauka krzy-
ża”, jak kiedyś powie św. Paweł. […] Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit 
w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie nowy wy-
miar i w nowy porządek: zostało związane z miłością – z tą miłością, o jakiej 
mówił Chrystus Nikodemowi, z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowa-
dzając je również ze zła, wyprowadzając poprzez cierpienie, tak jak najwyższe 
dobro Odkupienia świata zostało wyprowadzone z Krzyża Chrystusa i stale 
z niego bierze swój początek. Krzyż Chrystusa stał się źródłem, z którego biją 
strumienie wody żywej. W nim też musimy postawić na nowo pytanie o sens 
cierpienia i odczytać do końca odpowiedź na to pytanie (Salvifici doloris 18).

Można zapytać, czy cierpienie człowieka to akt czynny Pana Boga, czy 
raczej jego dopust? Warto wspomnieć mistyków chrześcijańskich, takich jak 
św. Teresa od Jezusa, św. Faustyna Kowalska lub św. Ojciec Pio. To byli ludzie 
osiągający niebywały poziom życia duchowego, a jednocześnie doświadcza-
jący wielkiego cierpienia spowodowanego przez jakąś chorobę, ale jeszcze 

Piotr Stachiewicz, Cud na Wawelu, z cy-
klu Królowa Jadwiga, pocztówka, 1931

Krzyż z katedry wawelskiej, 
przed którym modliła się kró-
lowa św. Jadwiga
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bardziej przez swoistą duchową moc, wiążącą się z poczuciem opuszczenia 
przez Boga. Ludzkie cierpienie jest do czegoś w świecie potrzebne, mieści się 
w kategorii sprawiedliwości. Być może pewna część dobrowolnie przyjętego 
cierpienia potrafi zrównoważyć jakieś zło w świecie. Św. Paweł powiedział, 
że w swoim ciele dopełnia braki udręk Chrystusa (Kol 1, 24). Apostoł podkre-
ślił w ten sposób, że cierpienie jest potrzebne. Zbawcze cierpienie Chrystusa 
w powiązaniu z Jego Zmartwychwstaniem dają perspektywę nadziei dla cier-
piącego człowieka. Z krzyżem swojego życia mierzymy się na różnych eta-
pach naszej drogi. Jest krzyż tajemnicą, jest trudem. Dla tych, którzy zjednoczą 
się z Chrystusem cierpiącym, umierającym i zmartwychwstałym, może stać 
się krzyżem chwalebnym i błogosławionym. 

Św. Jadwiga 
 Królowa

Jadwiga urodziła się 18 II 1374 w Bu-
dzie. Była córką Ludwika Andegaweń-
skiego, króla Węgier i Polski. W wieku 
niespełna czterech lat została zarę-
czona z synem cesarza Leopolda Au-
striackiego – Wilhelmem. Po śmierci 
ojca Ludwika w r. 1382 zmieniono pla-
ny dotyczące jej zamążpójścia. W roku 
1384 przybyła do Krakowa i została ko-
ronowana na króla Polski, a w r. 1386 
poślubiła księcia litewskiego Włady-
sława Jagiełłę. Miała wówczas zaled-
wie 12 lat. Z biegiem lat stała się wy-
bitną postacią wśród monarchów 
Europy. Wraz z mężem współrządzi-
ła rozległym państwem. W sposób 
istotny przyczyniła się do chrystianiza-
cji Litwy. Zasłużyła się jako fundator-

ka kościół i klasztorów. Była kobietą wielkiego formatu duchowego. Wielką 
troską otaczała ubogich. Dzięki jej testamentowi Władysław Jagiełło mógł 
w r. 1400 dokonać aktu powtórnej fundacji Uniwersytetu w Krakowie, tym 
razem już z Wydziałem Teologicznym. 22 marca 1399 r. Jadwiga urodziła ocze-

kiwane swoje pierwsze dziecko – córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła po 
zaledwie trzech tygodniach. W tym samym roku w lipcu zmarła również kró-
lowa Jadwiga. Ta 25-letnia władczyni żyła według ideału powiązania kon-
templacji z czynem, który jest połączeniem postawy ewangelicznych sióstr 
Marty i Marii. Stąd też na wielu przedstawieniach królowej Jadwigi znajduje-
my monogram, którym sama miała się posługiwać, złożony z dwóch liter M 
powiązanych ze sobą. Dojrzała postawa tej bardzo młodej osoby w podjęciu 
życiowego powołania i misji oraz rezygnacja przez nią z własnych planów dla 
spraw wyższej wagi budzi szacunek i podziw. Według dawnej tradycji mło-
da Jadwiga, rozważając swoje powołanie przed krucyfiksem przywiezionym 
z zamku budziańskiego, miała usłyszeć słowa Ukrzyżowanego: Czyń, co wi-
dzisz i podjęła swój życiowy krzyż, swoją ofiarę, na wzór Chrystusa.

Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława 
i św. Wacława na Wawelu

Katedra wawelska to miejsce koronacji królów Polski od 1320 r. i pochówku 
prawie wszystkich władców od Władysława I Łokietka do Stanisława Lesz-
czyńskiego. To także miejsce spoczynku człon-
ków rodzin królewskich, biskupów, w tym 
świętego Stanisława, wieszczy narodowych, 
wodzów, prezydenta RP i jego małżonki. Na 
miejscu obecnej gotyckiej katedry istniały 
dwie romańskie. Pierwsza katedra, tzw. chro-
browska, była poświęcona św. Wacławowi, 
z którym przez matkę Dobrawę spokrewniony 
był Bolesław Chrobry. Budowę świątyni roz-
poczęto około roku 1000 w związku z utwo-
rzeniem biskupstwa na zjeździe gnieźnień-
skim. Drugą katedrę zaczęto budować za 
panowania księcia Władysława Hermana (od 
niego jest nazywana hermanowską), a dokoń-
czył ją Bolesław III Krzywousty. Konsekra-
cja odbyła się w roku 1142. Budowla ta miała 
kształt trójnawowej wieżowej bazyliki. Świą-
tynia ta spłonęła w 1305 r. Do dzisiaj zachowa-
ła się z niej krypta św. Leonarda, dolna część 

Piotr Stachiewicz, Królowa Jadwiga, z cyklu 
Królowa Jadwiga, pocztówka, 1931

Saturnin Świerzyński, Wnętrze katedry na 
Wawelu, 1877, ze zbiorów Zamku Królew-
skiego na Wawelu
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wieży Srebrnych Dzwonów, a także najniższa część wieży zegarowej. W 1320 
r. jeszcze w zniszczonej katedrze romańskiej arcybiskup gnieźnieński Janisław 
koronował Władysława Łokietka na króla Polski. Biskup krakowski Nanker 
wkrótce potem rozpoczął wznoszenie nowej, gotyckiej katedry. W marcu 1364, 
w obecności króla Kazimierza Wielkiego, arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bo-
goria Skotnicki konsekrował katedrę. W ciągu następnych stuleci ulegała ona 
licznym przebudowom. Królowie, biskupi i magnaci przebudowywali dawne 
i wznosili nowe kaplice oraz wyposażali wnętrza w dzieła sztuki. W czasie po-
topu wojska szwedzkie zniszczyły wiele dzieł sztuki zgromadzonych w świą-
tyni. Szwedzi zdemolowali też kościół w 1702 roku podczas III wojny północ-
nej. W 1795 roku Niemcy ukradli ze skarbca koronnego polskie regalia, w tym 
koronę Chrobrego, a dokładnie mówiąc Władysława I Łokietka, który na swo-
ją koronację musiał przygotować ich nowy komplet (pierwsza bowiem koro-
na została wywieziona do Niemiec przez Rychezę, żonę Mieszka II, i ślad po 
niej zaginął, drugi zestaw regaliów Bolesława Śmiałego zaginął wywieziony 
do Pragi przez Wacława II, króla Polski i Czech). W XIX w. katedra była wielo-
krotnie przerabiana. Gruntownej restauracji dokonano ze składek społecznych 
w latach 1895–1910 za biskupów Albina Dunajewskiego i Jana Puzyny. W latach 
II wojny światowej (1939–1945) Niemcy zamknęli kościół, a wiele zabytków 
zniszczyli bądź zagrabili, podobnie jak w 1795 r.

Ś
mierć Chrystusa na krzyżu, dzięki Jego zmartwychwstaniu, stała się 
wielkim zwycięstwem nad szatanem, grzechem i śmiercią. Powstanie 
z martwych tego, który umarł, otworzyło wszystkim ludziom drogę 

do zbawienia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa zadaje kłam tym, którzy twier-
dzą, że „nikt nie wrócił z tamtego świata”, czyli z zaświatów. Chrystus jednak 
zmartwychwstał i ukazywał się wielu osobom, którego Go widziały. Istnieją za-
pisane świadectwa na ten temat. Jego grób pozostał pusty. Po zmartwychwsta-
niu Jezusa stało się coś niezwykłego z Jego uczniami. Z prostych i zalęknionych 
mieszkańców mało znaczącej prowincji rzymskiej stali się grupą odważnych, 
wymownych i pełnych energii głosicieli Ewangelii, którzy dali początek ogrom-
nej rzeszy wyznawców Chrystusa, Kościołowi, który trwa już prawie 2000 lat.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż 
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, 
gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał 
z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzy-
cie. Oto, co wam powiedziałem”. (Mt 28, 5–7)

„Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że 
Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezu-
sa” (Dz 13, 32–33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulmina-
cyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólno-
ta chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę 
centralną, przekazaną przez Tradycję jako prawdę fundamen-
talną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepo-
wiadaną jako część istotna Misterium Paschalnego tak samo 
jak Krzyż […]. (KKK 638)
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Zmartwychwstanie Chry-
stusa czyni wielką różnicę w per-
spektywie życia ludzkiego. Dzię-
ki Jego powstaniu z martwych 
otworzyła się dla nas perspek-
tywa życia wiecznego, nieogra-
niczona czasem, oraz perspekty-
wa egzystencji innej, podobnej 
do tej, w jakiej Jego człowie-
czeństwo funkcjonuje już teraz. 
Dzięki Jego Zmartwychwstaniu 
możliwe jest zmartwychwstanie 
nasze. Przyjdzie taki czas, kie-
dy wszyscy, którzy poumierali, 
zmartwychwstaną i otworzy się 
nowy rozdział w dziejach ludz-
kości, wieczność w Bogu. Istnie-
je też możliwość dla tych, którzy 

się świadomie odwracają od Boga, egzystencji wiecznej bez Niego, ale to nie 
jest warte, by się o to starać. Warto postawić w życiu na Zmartwychwstałego 
Pana Jezusa Chrystusa i pójść za Nim!

Stając przed grobem naszych bli-
skich możemy w Zmartwychwsta-
łym odnaleźć nadzieję. Nie jest tak, że 
człowiek umiera i to jest już koniec, ja-
kaś pustka. Brak wiary w zmartwych-
wstanie umarłych i życie wieczne jest 
beznadzieją. Droga życia takiego czło-
wieka ma za ostateczny cel śmierć. 
Zmartwychwstały Chrystus Pan ma 
władzę nad śmiercią, zatem mądry jest 
ten człowiek, który w Niego wierzy. 
Pan Bóg ma dla nas plan nie tylko na 
życie ziemskie, ale i na życie po śmier-
ci, wieczne. 

Św. Andrzej Bobola

Urodził się 30 X 1591 r. w Strachocinie k. Sa-
noka. W 1611 r. wstąpił do Jezuitów, a w 1622 
przyjął święcenia kapłańskie. Był gorliwym 
duszpasterzem w wielu placówkach swoje-
go zakonu na terenie Rzeczpospolitej, szcze-
gólnie na wschodnich terenach rozległego 
państwa. Swoje niezwykłe zaangażowa-
nie w pracy kapłańskiej, nawet wśród wy-
znawców prawosławnych, przypłacił ży-
ciem. Poniósł śmierć męczeńską 16 V 1657 r. 
w Pińsku okrutnie zamęczony przez Koza-
ków. Jest jednym z patronów Polski. Prze-
lana niewinnie krew tego niestrudzonego 
kapłana, do końca oddanego sprawie Bożej i ratowaniu ludzkich dusz odkupio-
nych Najdroższą Krwią Syna Bożego, jest świadectwem jego głębokiej wiary 
w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Fra Angelico, Zmartwychwstały Jezus i kobiety przy 
grobie, 1440–1442, Konwent św. Marka, Florencja, 
Włochy

Zstąpienie do piekieł (Anastasis), fresk w Kościele Chora, Stambuł, Turcja

Matthias Grünewald, fragment Ołtarza z Isen-
heim, 1512–1516, Isenheim, Niemcy
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Królestwo Boże
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
(ul. Grodzka 52a)

Kościół św. Piotra i Pawła powstał jako świątynia zakonna dla jezuitów spro-
wadzonych do Polski w 1583 roku. Piotr Skarga Gawęski w 1596 r. wykupił 
na ulicy Grodzkiej kilka kamieniczek oraz place od sióstr klarysek i rozpoczął 
budowlę barokowej świątyni wzorowanej na rzymskim kościele Il Gesù, ma-
cierzystej świątyni jezuitów. Budowali go kolejno Józef Britius, Jan Maria Ber-
nardoni i Jan Trevano. Dekoracja stiukowa wnętrza kościoła to dzieło wło-
skiego artysty Jana Chrzciciela Falconiego, wykonana w latach 1619–1633. Po 
kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej przekazała 
kościół i kolegium w roku 1786 oo. cystersom z Mogiły. W latach 1809–1815 
świątynia funkcjonowała jako cerkiew prawosław-
na. Od 1830 roku do dzisiaj służy parafii Wszystkich 
Świętych. W podziemiach kościoła spoczywa o. Piotr 
Skarga SI, inicjator tej świątyni i słynny kaznodzieja 
czasów  R eformacji.

G
dzie jest Królestwo Boże? Jest na wyciągnięcie ręki – jest tam, gdzie 
jest Chrystus. Widzialnie jest ono już obecne w Jego Kościele, co 
prawda obarczonym ludzką słabością, ale jest ono w nim ukryte jak 

skarb w naczyniach glinianych, jak o łasce Bożej pisał św. Paweł Apostoł (2Kor 
4, 7). Jest ono nam obiecane przez Chrystusa i głoszone przez Jego Kościół, jest 
naszą nadzieją i jest już naszą teraźniejszością. Przyjdzie czas, że po śmierci sta-
nie się dla nas dostępne, a po po-
wtórnym przyjściu Chrystusa roz-
pocznie się jego czas w odmienionej 
rzeczywistości świata, w tym i ludz-
kiej egzystencji po powszechnym 
zmartwychwstaniu ciał.

Czym jest to Królestwo? Pan Je-
zus w wielu przypowieściach wyja-
śniał swoim słuchaczom, czym ono 
jest. Jest podobne do uczty królew-
skiej, do ziarnka gorczycy, do zaczy-

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i gło-
sił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest kró-
lestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 

 (Mk 1, 14–15)

Na końcu czasów Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. 
Wtedy sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować 
z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat materialny zosta-
nie przemieniony. Bóg będzie w życiu wiecznym „wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15, 28). (KKK 1060)
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Św. Augustyn, Państwo Boże, wyd. Amerbach, 
Bâle, 1489
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nu, do zasiewu… Nie jest więc ono ludzkim porządkiem świata, który może-
my sobie wypracować, wyprodukować lub nawet wysłużyć. Jest ono Jego 
zamysłem i darem i urządzone według Bożych zamiarów. Jako dzieci Boże 
możemy sobie pomóc, by do niego należeć i stać się Jego mieszkańcami na 
zawsze. Możemy też pomóc innym w zdobyciu tego celu życia ludzkiego, ja-
kim jest życie w tym Bożym Królestwie, życia z Bogiem na zawsze.

Gdy nam się ono ukaże w pełni, zapewne spotka nas wiele radosnych nie-
spodzianek, które Pan Bóg przygotował. Doświadczymy w pełni tego, o czym 
pisał św. Paweł Apostoł: czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, któ-
rzy Go miłują (por. 1 Kor 2, 9). To Królestwo jest celem naszej ziemskiej wędrówki. 

Jest ono życiem w Bogu, 
w życiowym spełnieniu. 
Św. Jan w księdze Apo-
kalipsy opisując tę upra-
gnioną przyszłość używa 
obrazu Jerozolimy niebie-
skiej. Czytamy tam m.in. 
te pełne nadziei i pociechy 
słowa: I Miasto Święte 
– Jeruzalem Nowe ujrza-
łem zstępujące z nieba od 

Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłysza-
łem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamiesz-
ka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 
[odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł Zasiadający na tronie: 
„Oto czynię wszystko nowe”. I mówi: „Napisz: Słowa te wiarygodne są i praw-
dziwe” (Ap 21, 2–5). Królestwo, do którego wszyscy jesteśmy powołani, czeka na 
nas. Pan nasz Jezus Chrystus zrobił wszystko, byśmy mogli tam się znaleźć.

Św. Kinga

Kinga (lub Kunegunda) urodziła się w roku 1234 r. na Węgrzech. Była córką 
króla Beli IV. Została wydana za mąż za polskiego księcia Bolesława, który 
w roku 1243 objął panowanie nad księstwem krakowskim. Jako księżna spra-
wowała rządy u boku męża. Dbała o swoich poddanych i starała się zara-
dzać ich potrzebom. Cechowała się stanowczością, zdecydowaniem i wiel-
ką wytrwałością w realizacji powziętych 
postanowień. Wraz z mężem złożyła do-
zgonny ślub czystości, dlatego Bolesław 
zyskał przydomek Wstydliwy. Księżna 
Kinga był osobą prowadzącą głębokie 
życie religijne. Jej dziełem, którego doko-
nała już po śmierci męża w r. 1279, było 
ufundowanie klasztoru klarysek w Sta-
rym Sączu. Tam sama poświęciła swoje 
życie na wyłączną własność Panu Bogu. 
Śluby zakonne złożyła w 1289 r. Zmarła 
w Starym Sączu 24 VII 1292 roku. Św. Kin-
ga dążyła konsekwentnie do celu życia 
chrześcijańskiego, do Królestwa Bożego. 
To dążenie realizowała zarówno w życiu 
świeckim, jak i zakonnym. Jako księżna 
nie straciła właściwej miary i oceny pa-
nowania ziemskiego, wiedziała, że naj-
wyższym Panem i Królem jest sam Chry-
stus, któremu wiernie służyła.

Pietro Perugino, Wręczenie kluczy św. Piotrowi, 1481–1482, Kaplica Sykstyńska, Watykan

Hubert i Jan van Eyck, Adoracja mistycznego baranka (Oł-
tarz gandawski, fragment) 1432, Gandawa (Flandria), Belgia Florian Cynk, Św. Kinga, przed 1912 r.
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Kaplica pw. św. Kingi  
w Kopalni Soli w Wieliczce

Kaplica św. Kingi w Wieliczce znajduje się 101 metrów pod ziemią. Powstała 
w 1896 r. Jest największą na świecie podziemną świątynią. Jej wymiary: po-
nad 54 metry długości, od 15 do 18 metrów szerokości oraz do 12 metrów wy-
sokości. Wykonawcami wystroju byli górnicy-rzeźbiarze, do najważniejszych 

należeli Józef i Tomasz 
Markowscy oraz Antoni 
Wyrobek. Ołtarz główny 
składa się z 3 części. Po-
środku znajduje się figu-
ra św. Kingi, po bokach 
figury św. Józefa oraz św. 
Klemensa – patrona gór-
ników. Na ścianach bocz-
nych widoczne są ołtarze: 
Serca Pana Jezusa i Serca 

Matki Boskiej, a także płaskorzeźby 
o tematyce ewangelicznej. W ka-
plicy stoi stół ołtarzowy z soli wy-
konany w latach 2002–2003 przez 
Stanisława Anioła. We wnęce ołta-
rza znajdują się relikwie św. Kingi, 
przywiezione z klasztoru sióstr kla-
rysek w Starym Sączu.

W 1978 roku Kopalnia Soli 
w Wieliczce wpisana została przez 
UNESCO na pierwszą Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego Ludzkości.

 Fotografia ze zbiorów Urzędu Miasta 
i Gminy Wieliczka
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Nadzieja

C
o to znaczy mieć nadzieję? Spodziewać się czegoś, liczyć na kogoś. 
Mówi się czasem, że nadzieja jest matką głupich. Zależy jaka nadzie-
ja i w kim pokładana lub w czym pokładana. Inni mówią, że nadzie-

ja umiera ostatnia podkreślając, że trzeba być wytrwałym, cierpliwym i nie 
upadać na duchu w dążeniu do obranego celu, w oczekiwaniu na coś, na co 
liczymy, czego pragniemy. A o jaką nadzieję nam wierzącym chodzi? W Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego dla Młodych (Youcat) czytamy, że nadzieja 
jest darem, dzięki któremu usilnie i wytrwale tęsknimy za tym, co jest celem 
naszego życia na ziemi: uwielbiać Boga i służyć Mu. Na tym polega nasze 
prawdziwe szczęście: znaleźć pełnię w Bogu, czyli tam, gdzie jest nasze wiecz-
ne mieszkanie (KKK 1817–1821, 1843). Nadzieja to ufność w to, co Bóg obie-
cał nam w dziele stworzenia przez proroków, a w szczególny sposób w Jezu-

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Je-
zusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powsta-
nie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i nie-
więdnącego, które jest zachowane dla was w niebie. (1P 1, 3–4)

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako 
naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, po-
kładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na 
naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. […] „Trzy-
majmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 23). On „wylał na 
nas obficie (Ducha Świętego) przez Jezusa Chrystusa, Zbawicie-
la naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w na-
dziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3, 6–7). (KKK 1817)

sie Chrystusie, nawet jeśli te obietnice jeszcze się 
nie spełniły. Bóg obdarza nas Duchem Świę-
tym, żebyśmy potrafili cierpliwie oczeki-
wać na to, co nie przeminie. Włoski pisarz 
Nino Salvaneschi napisał: Nadzieja jest 
najcenniejszą towarzyszką: jedyną, któ-
ra po tym, jak pomagała nam żyć, przy-
gotowuje nas również na śmierć. Ważne 
jest zatem to, w kim pokładamy nadzie-
ję, podobnie jak to, komu wierzymy.

Wierzymy Bogu, bo jest wiarygodny. 
W encyklice O nadziei chrześcijańskiej Bene-
dykt XVI napisał, że prawdziwą, wielką nadzie-
ją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może 
być tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje „aż do końca”, do 
ostatecznego „wykonało się!” (por. J 13, 1; 19, 30)… (Spe salvi 27). Jako chrze-
ścijanie, mamy naszą nadzieję pokładać w Bogu, bo jest On w stanie speł-
nić to, co obiecał. A co obiecał? Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, a więc 
Kościołowi: A oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28, 20) oraz 
W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przygotować wam miejsce (J 14, 2) Nadzieję w Bogu możemy 
pokładać zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości, nawet w wieczności. 
Ona nas ukierunkowuje na przyszłość, na wieczność z Bogiem. 

Św. Stanisław 
Kostka

Stanisław urodził się 28 XII 
1550 r. w Rostkowie k. Prza-
snysza. Poświęcił swoje życie 
Panu Bogu w zakonie jezuitów, 
do którego udało mu się wstą-
pić w Rzymie w r. 1657, po spo-
rych trudnościach szczególnie 
ze strony rodziny. Był rozmiło-
wany w Matce Najświętszej. 
Wyróżniał się dojrzałą postawą 
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w codzienności oraz głębokim życie wewnętrznym. Jako nowicjusz poważnie 
zachorował i zmarł 14 sierpnia 1568 r. w rzymskim klasztorze jezuitów na Kwi-
rynale. Jest jednym z patronów Polski, a szczególnie młodzieży.

Ten 18-letni zakonnik jest wzorem determinacji w dążeniu do realizacji 
życiowego powołania. W trudnościach, jakie napotykał, nie stracił nadziei, że 
uda mu się je wypełnić. Postawa życiowa św. Stanisława jest wyzwaniem dla 
świata zepsutego i wezwaniem do życia według wartości nieprzemijających. 

Kościół pw. św. Stanisława Kostki  
(ul. Konfederacka 6)

W lipcu 1918 roku metropolita krakowski, książę Adam Sapieha powierzył sa-
lezjanom placówkę duszpasterską obejmującą tereny dzielnic Dębnik i Za-
krzówka oraz Pychowice. Pierwszym zadaniem, przed jakim stanęła nowa pa-
rafia, była budowa kościoła. Po zebraniu funduszy przystąpiono w 1919 roku 
do prac budowlanych przy drewnianej świątyni. Rok później, 5 grudnia 1920, 
kościół został konsekrowany. Wzrost liczby mieszkańców Dębnik i okolicy 
sprawił, że już po kilku latach powstała konieczność wzniesienia nowej świą-
tyni. W styczniu 1929 roku utworzył się komitet budowy nowego kościoła. Po 

zatwierdzeniu projektu przystą-
piono do zbierania funduszy i ro-
bót wstępnych (kwiecień 1932). 
Niezwykła ofiarność dębnickich 
parafian sprawiła, że budowa 
kościoła postępowała nieprze-
rwanie i 9 października 1938 roku 
konsekrowano nową świątynię. 
Lata wojny i okupacji nie prze-
rwały działalności duszpaster-
skiej. Tragicznym wydarzeniem 
tego okresu było aresztowa-
nie przez gestapo duszpasterzy 
oraz profesorów salezjańskiego 
seminarium. Z aresztowanych 
wówczas (23 V 1941) salezjanów 
9 zginęło w obozach koncentra-
cyjnych, wśród nich był ks. Jan 
Świerc, ówczesny proboszcz pa-
rafii. W latach 1938–1944 mieszkał 
na terenie parafii, przy ul. Tyniec-
kiej 10, Karol Wojtyła. Po la-
tach już jako papież  wspominał:  

Zawsze pamiętam tych salezjanów, któ-
rych stąd zabrano do obozu koncentra-
cyjnego. Już większość z nich nie wróciła. 
Zawsze pamiętam! Pamiętam także o Ży-
wym Różańcu, o Janie Tyranowskim. To 
wszystko wiąże się dla mnie z Dębnikami 
i z tym kościołem. Z całego serca wam Sa-
lezjanom, Duszpasterzom i wszystkim Pa-
rafianom Dębnickim błogosławię: w Imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szczęść 
Boże!

W parafii była oso-
ba wyjątkowa: chodzi 
tu o Jana Tyranowskie-
go. Był on z zawodu 
urzędnikiem, chociaż 
wybrał pracę w zakła-
dzie krawieckim swo-
jego ojca. Twierdził, 
że ułatwia mu to ży-
cie we wnętrzne. Był 

człowiekiem niezwykle głębokiej duchowości. Księ-
ża salezjanie, którzy w tym trudnym okresie odwa-
żyli się na prowadzenie duszpasterstwa młodzieży, 
powierzyli mu zadanie polegające na nawiązywaniu 
kontaktów z młodymi ludźmi w ramach tzw. „Żywe-
go Różańca”. Jan Tyranowski wywiązywał się z tego 
zadania nie tylko w sensie organizacyjnym, ale tak-
że poprzez prawdziwą duchową formację, którą da-
wał związanym z nim młodym ludziom. Od niego 
nauczyłem się między innymi elementarnych metod 
pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem zna-
lazłem w seminarium. Tyranowski, który sam kształ-
tował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy 
od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te nie-
zwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Wydawnictwo WAM, 
 Kraków 2005, s. 25
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Karol Wojtyła – robotnik kamieniołomów fabryki 
Solvay, fot. Jan Zych / Archiwum Domu Rodzinnego 
Jana Pawła II w Wadowicach
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Sakramenty

W
ielu z nas uczyło się na lekcjach religii takiej zwięzłej definicji: Sakra-
menty to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Tak, znaki są widzialne: 
polanie głowy wodą, namaszczenie olejem, formuły słowne. Łaska 

jest niewidzialna, ale realna i skuteczna, bo gwarantuje ją Pan Bóg. Poprzez 
każdy z nich Pan Bóg chce udzielać ludziom potrzebnych łask. Sakramenty są 
dla ludzi, aby z nich korzystali. By je otrzymać, potrzeba nade wszystko wiary. 
Konieczne jest też odpowiednie przygotowanie do ich przyjęcia (w przypadku 
chrztu dzieci przygotowanie dotyczy przede wszystkim rodziców). Ważne jest 
też zachowanie zaaprobowanego przez Kościół sposobu udzielania każdego 
z sakramentów. One znaczą drogę życia człowieka, począwszy od chrztu, któ-
ry jest początkiem życia chrześcijańskiego, a skończywszy na wiatyku, czyli 
Komunii św. podawanej umierającym. Trzy z nich to sakramenty wtajemni-
czenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, a dwa uzdro-

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28, 19–20)

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez 
Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Euchary-
stia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i mał-
żeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie 
ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie 
i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar po-
słania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje mię-
dzy etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. 

(KKK 1210)

wienia: pokuta oraz namaszczenie chorych. Sakramentami w służbie wspól-
noty są: kapłaństwo i małżeństwo.

Są takie sakramenty, które przyjmuje się tylko raz w życiu i znaczą czło-
wieka niezatartym znamieniem (tzw. niezatarty charakter). Są to: chrzest, 
bierzmowanie i kapłaństwo. Eucharystia i pokuta są dane, by stale nam to-
warzyszyły w drodze życia i je uświęcały. Możliwe jest też wielokrotne przyj-
mowanie sakramentu namaszczenia chorych, szczególnie przez osoby w po-
deszłym wieku, w poważnej chorobie, przed operacją itp. Nie jest to ostatnie 
namaszczenie, jak dawniej się określało ten sakrament. Nie jest więc prze-
znaczony tylko dla umierających. Sakrament małżeństwa ważnie można 
przyjąć ponownie, ale tylko po śmierci współmałżonka z poprzedniego mał-
żeństwa sakramentalnego. Sakramenty Kościoła są przekaźnikami łaski Bo-
żej. Są darem Chrystusa, który je ustanowił, aby przez nie przepływało w nas 
stale życie Boże. 

Rogier van der Wey-
den, Ołtarz Sied-
miu Sakramentów, 
1445–1450, Królew-
skie Muzeum Sztuk 
Pięknych, Antwer-
pia, Belgia
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Św. Józef  Bilczewski

Józef Bilczewski urodził się 26 IV 1860 r. w Wilamowicach k. Bielska-Białej. 
W 1884 r. został wyświęcony na kapłana. Gruntownie wykształcony, dał się 
poznać jako naukowiec i wykładowca. Specjalizował się w teologii fundamen-
talnej i archeologii chrześcijańskiej. Związany był z Uniwersytetem Jagielloń-
skim w Krakowie, a następnie z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. 
W r. 1900 został arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. 
Jako gorliwy duszpasterz krzewił pobożność eucharystyczną, kult Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, odznaczał się szczególną miłością do Matki Naj-

świętszej. Udzielał się charytatyw-
nie, wychowawczo oraz fundował 
miejsca kultu i oświaty. Był czło-
wiekiem modlitwy, dobrego serca, 
wytrwałej pracy. Zmarł we Lwo-
wie 20 III 1923 r. Ten biskup Ko-
ścioła łacińskiego we Lwowie oka-
zał się dobrym pasterzem na wzór 
Chrystusa Pana. Był wielkim mi-
łośnikiem Najświętszego Sakra-
mentu i krzewicielem pobożności 
eucharystycznej. Sam żyjąc tajem-
nicami sakramentalnymi Kościoła 
stał się świadkiem Chrystusa dają-
cego się ludziom w łaskach sakra-
mentalnych.

Sanktuarium pw. Krzyża świętego w Mogile 
(ul. Klasztorna 11)

W roku 1222 biskup krakowski Iwo Odrowąż podjął decyzję o budowie klaszto-
ru oo. cystersów w Mogile – wtedy wiosce położonej kilkanaście kilometrów 
na wschód od Krakowa. Kościół wybudowano w stylach romańskim i go-
tyckim. Zachowały się prezbiterium, transept, dwie kaplice św. Bernarda oraz 
świętych Roberta Albertyka i Stefana. Stalle – miejsce modlitw wspólnoty, 
wykonane są w okresie późniejszym – w baroku. Polichromia nawy głównej 

oraz bocznych pochodzi z 1918 roku, natomiast freski z pre-
zbiterium oraz transeptu są renesansowe. Los nie oszczę-
dził kościoła. Najazdy tatarskie, Szwedów, liczne poża-
ry niszczyły świątynię, ale zawsze była odbudowywana. 
W kościele w Mogile znajduje się łaskami słynący wize-
runek Chrystusa Ukrzyżowanego. Już w 1246 roku za łaskę 
uzdrowienia wota dziękczynne złożył biskup Jan Prandota. 
Do Boga modlili się tutaj polscy królowie i przyszli świę-
ci, jak Karol Wojtyła, Adam Chmielowski, błogosławiona 
Aniela Salawa, rycerze, żołnierze i tłumy wiernych.

fotografie: Dorota Zajkowskij

Łaskami słynący wizerunek 
Chrystusa Ukrzyżowanego
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Człowiek

C
złowiek jest fascynującym stwo-
rzeniem. Jest kimś, bo jest osobą. 
Stworzony na Boże podobień-

stwo jest powołany do bycia dzieckiem 
Bożym, jako syn lub córka. Duchowa 
struktura człowieka, jego dusza nieśmier-
telna, rozum, wola to podobieństwa do 
Stwórcy. Jego złożona struktura ducho-
wo-cielesna to niemal „cały świat”, tajem-
niczy i fascynujący. Dopracowany w de-
talach, w najmniejszych szczegółach, jest 
wyjątkowym Bożym dziełem, po którego 
stworzeniu Bóg mógł powiedzieć, że jest 
bardzo dobre (Rdz 1, 31). Człowiek jest ko-
roną wszystkich stworzeń.

Zróżnicowanie płciowe ludzi, które 
sprawia potrzebę wzajemnego uzupełnia-
nia się, jest ukierunkowane na prokreację, 
a nawet jeśli nie w każdej relacji mężczy-
zny i kobiety, to zawsze jest przestrzenią 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1, 27)

Osoba ludzka, obdarzona „duchową i nieśmiertelną” duszą, 
jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla nie-
go samego”. Od chwili poczęcia jest ona przeznaczona do szczę-
ścia wiecznego. (KKK 1703)

okazywania sobie miłości i wzajemnego świadczenia dobra. Ludzie zostali 
stworzeni jako mężczyźni i kobiety. Każdy z nas został powołany do tworze-
nia relacji międzyludzkich. Nie pojawiamy się na tym świecie wyłącznie do 
pojedynczej relacji z samym tylko Bogiem. Ludzkość cała w zamyśle Boga 
Stwórcy stanowi wspólnotę. Stwórca, który sam jest wspólnotą osób: Ojca, 
Syna i Ducha, jest pierwowzorem każdej ludzkiej wspólnoty, a w szczególno-
ści małżeństwa i rodziny. Poprzez życie w miłości wobec innych człowiek re-
alizuje powołanie do życia z innymi ludźmi.

Grzech pierworodny zakłócił pierwotny porządek stworzenia. Człowiek 
utracił swoją wyjątkową przyjaźń z Bogiem, a w konsekwencji stał się śmier-
telny. Pojawiły się cierpienia, ból oraz międzyludzkie konflikty i zło. Poprzez 
dzieło odkupienia dokonane przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa ten nieład 
w Bożym stworzeniu został pokonany. Pełnię doskonałej egzystencji ludz-
kość, a z nią cały świat, osiągnie po powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię.
Człowiek jest ukochanym dzieckiem Ojca niebieskiego, synem lub córką. Jest 
kimś, za kogo Jezus Chrystus, Syn Boży, nie zawahał się oddać swojego życia. 
Jest człowiek ogarnięty Bożym Duchem Stworzycielem. Ten Duch podtrzy-
muje go w istnieniu i uświęca, daje radość i pokój, a w trudnościach i smut-
kach niesie pociechę. Godność człowie-
ka, każdego i każdej z nas, jest wielka. 
Jest to godność w Bogu, od którego 
człowiek pochodzi i do którego zmierza. 

Św. Kazimierz 
 Jagiellończyk 

Kazimierz urodził się 3 X 1458 roku na 
Wawelu jako syn króla polskiego Kazi-
mierza Jagiellończyka. Wychowywał się 
wraz z pięcioma braćmi pod kierunkiem 
ks. Jana Długosza, wielkiego polskiego 
historyka i męża stanu. Kazimierz był 
szlachetnym i zdolnym młodym czło-
wiekiem. Prowadził przy tym głębokie 
życie duchowe. Zapowiadał się na mą-
drego monarchę. Ojciec bardzo go ce-
nił i wprowadzał w wielką politykę. Ka-

Gustaw Klimt, Pocałunek, 1907–1908, Au-
striacka Galeria Belvedere, Wiedeń, Austria
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zimierz zachorował na gruźlicę i w wieku zaledwie 26 lat zmarł w Grodnie 
4 III 1484 r. Ten młody syn królewski, czynnie zajmujący się polityką, swoim 
życiem pokazał, że można w takich warunkach być człowiekiem świętym, 
żyć według wartości chrześcijańskich, szanować poddanych, nawet zachować 
czystość i mieć odpowiednio dużo czasu na modlitwę. 

Kościół oo. Reformatów pw. św. Kazimierza 
Królewicza (ul. Reformacka 4)

Pierwotnie siedziba oo. reformatów znajdowała się na przedmieściach Krako-
wa, na Garbarach. Osiedlili się tam w 1625 roku. Trzy lata później ksiądz Erazm 
Kretkowski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. W roku 
1640 kościół ukończono. Równocześnie z kościołem wznoszony był klasztor. 
W roku 1655 Stefan Czarnecki, dowódca wojsk polskich, przygotowujący Kra-
ków do obrony w czasie oblężenia Szwedów, nakazał spalić przedmieścia Kra-
kowa. Wówczas też spłonął kościół i klasztor oo. reformatów. Po zakończeniu 
działań wojennych zakonnicy podjęli starania o kolejne miejsce. Nowy kościół 
z klasztorem powstał w latach 1666–1672 na terenie ofiarowanym przez kaszte-
lana krakowskiego Stanisława Warszyckiego. Konsekrował go biskup Mikołaj 

Oborski w 1672 r. Głównym fun-
datorem kościoła był Franciszek 
Szembek. W 1901 r. po prawej 
stronie nawy dobudowano ka-
plicę dla łaskami słynącego obra-
zu Pana Jezusa Miłosiernego. Za-
konnicy uzyskali także część placu 
położonego naprzeciw klaszto-
ru, na którym zbudowano czter-
naście kapliczek drogi krzyżowej. 
W głównym ołtarzu znajduje się 
krucyfiks z połowy XVII w. Zachowały się wspaniałe obrazy Pana Jezusa Miło-
siernego, Matki Bożej Łaskawej oraz obraz św. Kazimierza z około 1670 r. Cen-
nym zabytkiem jest również rzeźbiona w kości słoniowej figurka Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z około 1370 r. W podziemiach kościoła znajdują się krypty, gdzie 
w latach 1672–1870 chowano zmarłych. Dzięki specyficznemu klimatowi we-
wnątrz pomieszczeń zmumifikowaniu uległo wiele ciał. Naprzeciw wejścia do 
kościoła znajduje się skwer, który służył niegdyś jako cmentarz. Mur oddziela-
jący ten teren od ulicy powstał w 1863 r. Dzisiaj znajdują się tutaj stacje drogi 
krzyżowej w formie kapliczek z głębokimi wnękami na obrazy Męki Pańskiej, 
które namalował Michał Stachowicz w latach 1814–1816.
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Powołanie

B
ardzo często termin powołanie odnosimy do drogi życia kapłańskie-
go lub zakonnego, ale wiemy, że pojęcie to odnosić trzeba również 
do innych sposobów życia – w małżeństwie i rodzinie, a nawet do 

życia w świadomie wybranej samotności. Nieraz mówimy też o lekarzu czy 
nauczycielu z powołania. Z powołaniem życiowym człowieka wiąże się jakaś 
tajemnica. Jest to jakaś Boża myśl, Boży zamysł wobec konkretnego człowie-
ka. Bóg z miłością powołuje każdego z nas do istnienia, do życia, do szczę-
ścia, które On nam przeznacza. Drogami do celu, jaki mamy w Nim osiąg-

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona 
i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zosta-
wili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, ra-
zem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (Mk 1, 16–20)

Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponie-
waż został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie prze-
staje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 
znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Szcze-
gólny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu czło-
wieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do roz-
mowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem 
tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze 
z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z praw-
dą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się 
Stworzycielowi. (KKK 27)

nąć i cieszyć się nim na 
wieki, są różne, konkret-
ne życiowe powołania, 
jakimi obdarza poszcze-
gólnych ludzi. Daje im od-
powiednie wyposażenie 
naturalne: płeć, tempera-
ment, możliwości fizycz-
ne, środowisko społeczne 
i przyrodnicze, rodzinne, 
konkretnych ludzi, jakieś 
wydarzenia itd. Daje też 
wyposażenie nadprzyro-
dzone: łaskę uświęcającą, 
dary Ducha Świętego, cnoty wlane, charyzmaty, łaski sakramentalne, Słowo 
Boże, wspólnotę Kościoła i inne.

W pewnym momencie życia trzeba odpowiedzieć sobie, w swoim sercu, 
na pytanie: czego ode mnie chce Bóg? Gdzieś w swoim wnętrzu trzeba od-
kryć i niejako usłyszeć wezwanie – głos, który pozwoli uświadomić sobie, do 
czego jestem powołany. Ważne jest, by odkryć to, czego sam nie wymyśli-
łem, a co jest gdzieś we mnie i co identyfikuję jako Bożą wolę, nie moją. To 
On mnie do czegoś konkretnego powołuje i chce bym to podjął, abym osią-
gnął szczęście, życiowe spełnienie. To jest sprawa kluczowa, bowiem to Bóg 
powołuje. My nie wymyślamy sobie powołań, my je tylko odkrywamy, na-
stępnie potrzeba odpowiedzi. Bardzo ważne jest moje „chcę”. Oprócz Bożego 
„chcę” potrzebne jest też moje, abym nie szedł za Bożym wezwaniem jak nie-
wolnik i potem narzekał na swój los, miał pretensje do Pana Boga, ludzi.

Jeszcze jednym ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać w „sprawie 
rozeznawania powołania”, jest skonfrontowanie tego osobistego doświad-
czenia ze zdaniem innych osób. Ktoś z boku musi spojrzeć na to wszystko 
i znając mnie dobrze, potwierdzić to, do czego doszedłem w moim rozezna-
waniu, utwierdzić mnie w moim postanowieniu, dodać odwagi w realizacji 
i pomóc dostrzec Boże łaski dla mnie przeznaczone, bym wypełnił to, do cze-
go jestem powołany. A może być odwrotnie. Ktoś musi mi pomóc uzmysło-
wić sobie moje iluzje, błędne wyobrażenia o Bogu, o sobie, o moich możliwo-
ściach, wskazać mi konkretne przeszkody, które wskazują na niemożliwość 
podjęcia tej czy innej drogi życiowej, o której myślę. Jeśli oprócz Bożego „chcę” 

Lorenzo Veneziano, Powołanie Apostołów Piotra i Andrzeja, 
1370, Muzeum Państwowe, Berlin, Niemcy
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i mojego „chcę” znajduję potwierdzenie Kościoła, to mogę podjąć drogę życia, 
którą poznałem jako przeznaczoną dla mnie. Stale współpracując z Bożą łaską, 
prosząc w pokorze o błogosławieństwo i miłosierdzie, mogę odważnie podej-
mować wyzwania, jakie stają przede mną w ramach życia, powołaniem, jakie 
otrzymałem od Pana Boga.

Bł. Aniela Salawa 

Aniela urodziła się 9 IX 1881 r. w Siepra-
wiu k. Krakowa. Pochodziła z wielodziet-
nej i ubogiej rodziny chłopskiej. W 16. 
roku życia przyjechała do Krakowa i pod-
jęła pracę służącej. Złożyła ślub dozgon-
nej czystości. W r. 1900 wstąpiła do Sto-
warzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, 
a w 1912 r. do III Zakonu św. Franciszka. 
Pracowała jako służąca, apostołowała 
wśród swoich koleżanek służących. Była 
głęboko wierzącą i pracowitą kobietą. 
W czasie I wojny światowej posługiwa-
ła w krakowskich szpitalach opiekując się 
rannymi żołnierzami. Otaczała troską jeń-
ców wojennych. Całe życie odznaczała 

się słabym zdrowiem i wiele chorowała. Została obdarowana przez Chrystu-
sa przeżyciami mistycznymi, które opisała w swoim dzienniku. Zjednoczona 
z Chrystusem, doświadczając ludzkiego 
opuszczenia i wielkich cierpień, zmarła na 
gruźlicę 12 III 1922 r. w Krakowie. Powoła-
nie życiowe Anieli to życie dla Chrystusa 
w świecie. Życie samotne? Tak się nieraz 
określa stan wybierany przez tych, którzy 
nie wstąpili w związek małżeński ani nie 
poświęcili życia w kapłaństwie lub zako-
nie. Jednakże życie Anieli nie było samot-
ne, było wypełnione obecnością Boga 
oraz służbą ludziom.

Kaplica Męki Pańskiej w Bazylice  
oo. Franciszkanów pw. św. Franciszka  
w Krakowie (ul. Franciszkańska 2) 

W Bazylice św. Franciszka znajdują 
się trzy kaplice: Matki Bożej Bolesnej 
nazywanej Smętną Dobrodziejką 
Krakowa, błogosławionej Salomei 
oraz Męki Pańskiej. Ostatnia kaplica 
od końca XVI wieku do 1905 r. na-
leżała do Arcybractwa Męki Pańskiej 
założonego w 1595 r. przez biskupa 
krakowskiego Marcina Szyszkow-
skiego. Wielokrotnie była niszczo-
na przez pożary. W 2015 roku została 
poddana całkowitej renowacji. Uzy-
skała pierwotną kolorystykę, zostały 
odsłonięte freski z XVII w., odnowio-
no obrazy Drogi Krzyżowej autor-
stwa Józefa Mehoffera. W tej kapli-
cy znajduje się sarkofag z relikwiami 
błogosławionej Anieli Salawy, do 
których przybywają pielgrzymi chcą-
cy wyprosić łaski.
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Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Siepra-
wiu, miejscu urodzin i dzieciństwa błogo-
sławionej, fot. Piotr Ładoś ze strony http://
www.sanktuarium-siepraw.katolicki.eu
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Miłość

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1902, 
Muzeum Narodowe, Warszawa

C
zy można nakazać mi-
łość? Czy to jest jakiś prze-
pis, nakaz, narzucony lu-

dziom sposób bycia? Nie. To jest 
zapis na sercu człowieka, ukie-
runkowanie na miłość, ponieważ 
ona buduje, daje życie, uszczęśli-
wia, jest dla człowieka błogosła-
wieństwem. Papież Benedykt XVI 
w encyklice Deus caritas est napi-
sał: Miłość może być „przykazana”, 
ponieważ wcześniej jest dana. Pan 
Bóg najpierw nas ukochał, a na-
stępnie zaprasza, wzywa nas, by 
miłością odpowiedzieć na Jego mi-
łość. Bóg sam jest miłością (por. 1 J 
4, 8), więc stwarzając ludzi wpisał 
w ich naturę miłość, umiejętność 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 
 (J 15, 12–14)

Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga 
nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie 
samych ze względu na miłość Boga. (KKK 1822)

obdarzania nią oraz jej przyjmo-
wania. W miłości człowiek jest po-
dobny do swojego Stwórcy. Przy-
kazanie miłości jest więc czymś 
oczywistym wobec tego, gdzie jest 
początek człowieka, a także jego cel 
– życie w miłości wiecznej w Bogu. 
Życie w miłości jest najlepszym pro-
gramem dla ludzkości, dla każdej 
społeczności i każdego indywidual-
nego człowieka. Św. Franciszek Sa-
lezy napisał: Miłość jest cudowną 
cnotą. Jest jednocześnie środkiem 
i celem, biegiem i metą, drogą, któ-
ra prowadzi do niej samej. Co zatem 
należy czynić, by kochać? Do tego 
nie są potrzebne żadne triki, trze-
ba po prostu kochać. Tak samo, jak 
uczysz się grać grając albo tańczyć tańcząc. Miłości uczymy się całe życie. Mi-
łość się zmienia, tak jak i my się zmieniamy. Może słabnąć i obumierać, jeśli 
nie czuwamy nad jej rozwojem. Może wzrastać i rozwijać się, jeśli człowiek 
duchowo wzrasta i rozwija się.

Na czym polega miłość, o której mowa? Co to znaczy w praktyce kochać? 
Pan Jezus powiedział: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę… 
(J 14, 23) oraz po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 
i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na 
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. (J 5, 2–3) Miłość, 
o którą chodzi i jakiej nas uczy Chrystus; to dar z siebie ofiarowywany Mu każ-
dego dnia, to czas dla Niego, to zawierzenie Mu, to postawienie Go w cen-
trum życia. A jaka jest miara takiej miłości dla nas? Św. Bernard z Clairvaux 
napisał w swoim traktacie O miłowaniu Boga, że miarą miłości Boga jest mi-
łość bez miary. Taka miłość do Boga przekłada się wówczas na konkrety mi-
łości do ludzi, w szarości dnia codziennego, wedle słów św. Jana z jego 1 Listu: 
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winni-
śmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i wi-
dział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może 
trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale  czynem 
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i prawdą! Miłość wobec człowieka to obecność, to wzajemne dawanie i przyj-
mowanie, to odpowiedzialność za niego, to stawianie wymagań i przebacza-
nie, to wytrwałość w trudnościach, wdzięczność i czystość duszy i ciała, to 
nawet – zawsze z łaską Jezusa Ukrzyżowanego – miłość do… nieprzyjaciół.

Znamy dobrze Hymn o miłości z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 
Przełożymy jego treść na konkrety naszej codzienności: Miłość jest ponad 
znajomość języków, dar proroctwa, tajemnice świata, wiedzę, wiarę, jałmuż-
nę, ofiarę ze swego życia. Miłość jest cierpliwa – jak ojciec rodziny wstający 
o 5.00 codziennie do pracy; łaskawa jest – jak ojciec darujący synowi przewi-
nienia; nie zazdrości – jak kobieta, która widzi, że inne mają tak dużo, a ona tak 
niewiele; nie szuka poklasku – jak zakonnica modląca się cicho w celi klasztor-
nej; nie unosi się pychą – jak żona wysłuchująca spokojnie głupiego wywyż-
szania się męża; nie dopuszcza się bezwstydu – jak narzeczeni, którzy walczą, 
aby nie ulec pokusie; nie szuka swego – jak posłuszny ksiądz, którego biskup 
posyła do nowej parafii, gdzie znów musi zaczynać od nowa; nie unosi się 
gniewem jak matka, która cierpliwie tłumaczy dziecku, że musi się właści-
wie odżywiać, a nie przynosić niezjedzone śniadanie ze szkoły do domu; nie 
pamięta złego, a właściwie to nie liczy doznanych krzywd – jak kobieta, któ-
ra pamięta o zdradzie, ale przebacza; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą – jak uczciwy, samotny człowiek który poświecił się 
w pracy społecznej dla innych. Miłość znosi wszystkie przeciwności, zawsze 
wierzy kochającej osobie i wytrwale żyje 
nadzieją, przetrzyma wszelkie nawałnice 
życiowe, nie ustaje nigdy, przewyższa na-
wet wiarę i nadzieję, jest największa z cnót.

 

Bł. Jan Beyzym

Jan urodził się 15 V 1850 roku w Beyzymach 
Wielkich na Wołyniu. W r. 1872 wstąpił do 
jezuitów, a w 1881 przyjął święcenia ka-
płańskie. Przez wiele lat z zaangażowaniem 
zajmował się pracą wychowawczą w ko-
legiach Towarzystwa Jezusowego w Tar-
nopolu i Chyrowie. W roku 1898 o. Jan wy-
jechał na Madagaskar, aby posługiwać 

trędowatym. Opiece nad 
ludźmi chorymi na trąd po-
święcił swoje życie. W r. 1911 
w Marana otworzył nowy 
szpital dla dotkniętych tą 
chorobą, w którym praco-
wał do końca życia. O. Jan 
Beyzym troszczył się nie tyl-
ko o pomoc w chorobie cia-
ła, ale dbał również o dusze 
swoich pacjentów. Po 13 la-

tach niezwykle ofiarnej pracy, wyczerpany i schorowany, zmarł 2 X 1912 roku 
w Maranie na Madagaskarze. Życiowa misja, jaką podjął o. Jan Beyzym wo-
bec chorych na trąd, jest piękną kartą Kościoła. Ten duchowy syn św. Igna-
cego Loyoli (założyciela jezuitów), wypełnił w sposób heroiczny przykazanie 
miłości posługując najbardziej potrzebującym.

Bazylika pw. Naj-
świętszego Ser-
ca Pana Jezusa 
(ul. Kopernika 26)

Monumentalna świątynia z 68-me-
trową wieżą stanowi centralne miej-
sce kultu Serca Jezusa w Polsce. Po-
wstała staraniem oo. jezuitów, dzięki 
darowiznom Polaków z trzech za-
borów, w latach 1909–1912 według 
projektu znanego krakowskiego ar-
chitekta Franciszka Mączyńskiego 
(1874–1947). Wyposażanie i zdobienie 
kościoła trwało do 1921 roku, wtedy to 
konsekracji świątyni dokonał biskup 
Anatol Nowak.

Świątynia zawiera wiele dzieł 
sztuki. Nad portalem od strony ulicy 

O. Jan Beyzym wśród swoich pod-
opiecznych na Madagaskarze
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Prawda

A
ndre Frossard przeprowadzając słynny wywiad z papieżem z Polski 
opublikowany w formie książki pod tytułem Nie lękajcie się! Roz-
mowy z Janem Pawłem II, zapytał, jakie zdanie z Ewangelii papież 

uważa za najważniejsze. Odpowiedź była dla niego zaskakująca: Poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Piłat zapytał Jezusa w czasie procesu: 
Cóż to jest prawda? (J 18, 38), a prawda stała przed nim. Chrystus sam powie-
dział o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6). Niektórzy relatywizują 
pojęcie prawdy mówiąc na przykład, że każdy ma swoją prawdę. Raczej trze-
ba by powiedzieć, że każdy ma swoje racje, poglądy, opinie, swoje zdanie lub 
przemyślenia, natomiast – coś jest prawdą albo nią nie jest. Zgodnie z klasycz-
ną definicją (Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu) prawda jest to zgodność 
intelektu z rzeczywistością. 

Dla człowieka – prawda jest sprawą zasadniczą. Życie w prawdzie 
o Bogu, o tym, co jest, o ludziach, o sobie samym, jest zagadnieniem fun-

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdzi-
wie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wy-
zwoli. (J 8,32)

W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. „Pe-
łen łaski i prawdy” (J 1, 14), jest On „światłością świata” (J 8, 12), 
jest Prawdą. „Kto w (Niego) wierzy, nie pozostaje w ciemności” 
(J 12, 46). Uczeń Jezusa „trwa w Jego nauce”, by poznać „praw-
dę, która wyzwala” (J 8, 32) i uświęca. Pójść za Jezusem ozna-
cza żyć „Duchem Prawdy”, którego Ojciec posyła w Jego imieniu 
i który prowadzi „do całej prawdy” (J 16,13). Jezus poucza swoich 
uczniów o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy: „Niech wa-
sza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5, 37). (KKK 2466)

Kopernika umieszczona jest rzeźba Chrystusa autorstwa Xawerego Dunikow-
skiego. Wewnątrz w prezbiterium znajduje się mozaika ukazująca cześć na-
rodu polskiego okazywaną Sercu Bożemu przez wszystkie pokolenia i stany. 
Jest to projekt Piotra Stachiewicza, a zrealizował go jezuita brat Wojciech Pie-
czonka – podobnie jak pozostałe mozaiki w bazylice, zaprojektowane przez 
Leonarda Stroynowskiego. Polichromię sklepień wykonał Jan Bukowski. Oł-

tarze boczne są dziełem Karola Hukana. Ściany pokrył 
stiukiem wspomniany brat Pieczonka. Konfesjonały 
sporządził jezuita brat Antoni Krok, a ławki i ambonę 
rzeźbił Ignacy Sikora. Organy (45 głosów) z firmy Rie-
gerów pochodzą z 1928 r. W 1960 r. w prawej nawie 
urządzono Kaplicę Wieczystej Adoracji Najśw. Sakra-
mentu. Poświęcił ją 29 października biskup Karol Woj-
tyła. W 1994 r. przy filarze z prawej strony umieszczono 
relikwie bł. Jana Beyzyma SJ (1850–1912), apostoła trę-
dowatych na Madagaskarze. Rzeźbę błogosławione-
go wykonał Czesław Dźwigaj. Po lewej stronie znaj-
dują się relikwie Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. 
Obok bazyliki mieszczą się: Kolegium oo. Jezuitów 
oraz Akademia Ignatianum.

fot. Mariusz Jabłoński
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damentalnym. Podobnie też takie jest 
życie w zgodności ze swoim sumie-
niem. Stosunek do prawdy to inaczej 
uczciwość, np. małżeńska, ślubowana 
w czasie zawierania sakramentu po-
między mężczyzną i kobietą, lub też 
uczciwość wobec innych ludzi, któ-
rzy nam zaufali, na przykład w Koście-
le, w szkole, w wojsku czy w banku. 
Prawda tworzy środowisko, w któ-
rym człowiek może się właściwie roz-
wijać, jest czymś, co umożliwia czło-
wiekowi rzeczywisty postęp oraz 
osiągnięcie wyznaczonych życiowych 
celów. Natomiast życie w kłamstwie, 
w zafałszowaniu niszczy człowieka 
od środka, demoralizuje i przyczynia 
się do niszczenia relacji z innymi oso-
bami. Kłamstwo jest czymś, co hamu-
je rzeczywisty rozwój człowieka, bo 
wprowadza w iluzję, w błąd i mimo 
że do pewnego czasu udaje prawdę, 
w ostatecznym rozrachunku oszukuje 
i krzywdzi człowieka.

Wiara w Chrystusa niesie ludziom 
wszelkich kultur i wszystkich czasów 
Ewangelię, która jest prawdą o Bogu. 
Papież Franciszek w encyklice poświę-
conej trosce o wspólny dom napisał: 
Chrześcijaństwo, pozostając wierne 
swojej tożsamości i otrzymanemu od 
Jezusa Chrystusa skarbowi prawdy, 
nieustannie na nowo formułuje swo-
ją myśl i nieustannie wypowiada się 
na nowo w dialogu z nowymi sytu-
acjami historycznymi, pozwalając, by 
na nowo rozkwitała jego odwieczna 

nowość (Laudato si 121) Tą prawdą sam Chrystus chce obdarować wszyst-
kich ludzi, aby ich wyzwolić i uświęcić, aby dać im życie i to życie w obfito-
ści (por. J 10, 10).

Św. Jan Kanty

Jan urodził się 24 VI 1390 r. w Kętach k. Bielska-Białej. Studiował na Uniwer-
sytecie Krakowskim, a następnie wykładał na tej uczelni. Został wyświęcony 
na kapłana między rokiem 1418 a 1421. W latach 1421–1429 przebywał w Mie-
chowie, gdzie zajmował się kształceniem kleryków miejscowego klasztoru 
bożogrobców. Następnie powróciwszy do Krakowa został ponownie wy-
kładowcą filozofii na Uniwersytecie Krakowskim oraz piastował tam ważne 
funkcje dziekana, rektora Kolegium Większego i inne. Podjął studia teologicz-
ne i po ich ukończeniu z tytułem magistra zajął się już tylko wykładami z tej 
dziedziny. Św. Jan był niestrudzonym kopistą rękopisów. Zachowane do na-
szych czasów liczą w sumie ok. 18 tysięcy stron. Był człowiekiem wyjątkowo 
pracowitym. Kilkakrotnie pielgrzymował do Ziemi Świętej. Ks. Jan Kanty był 
szczególnie wrażliwy na ludzką biedę. Zasłynął z wyjątkowej troski, jaką ota-
czał ubogich. Prowadził po-
kutny i pracowity tryb życia. 
Cały czas jako profesor posłu-
giwał duszpastersko, szcze-
gólnie w konfesjonale, oraz 
krzewił pobożność euchary-
styczną. Zmarł w Krakowie 24 
XII 1473 r. Jest patronem mło-
dzieży akademickiej. Św. Jan 
z Kanty zapisał się w dziejach 
Uniwersytetu Krakowskie-
go jako człowiek wyjątkowy, 
oddany nauce i studentom. 
Poszukiwał prawdy i zgłębiał 
ją jako profesor. Jednak umiał 
ją również dostrzegać w dru-
gim człowieku, szczególnie 
ubogim.

Hieronim Bosch, Wizje Sądu Ostatecznego, 
fragment, 1500–1504, Pałac Dożów, Wene-
cja, Włochy
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Wolność

W
olność to jedna z właściwości danych ludziom przez Stwórcę. Wielki 
dar, jednocześnie związany z trudem właściwego jego wykorzysta-
nia. Dzięki wolności człowiek czuje się szczęśliwy. Życie w wolno-

ści uskrzydla. Przez złe wykorzystanie wolno-
ści człowiek popada w rozmaite zniewolenia, 
złe nawyki, nałogi. Wolność wiąże się z doj-
rzałością i odpowiedzialnością. Ktoś niedoj-
rzały i nieodpowiedzialny zamiast żyć w wol-
ności – grzęźnie w samowoli, w swobodzie, 
które są zagrożeniem zarówno dla niego, jak 
i dla drugich. Dzięki niej człowiek może odpo-
wiadać Bogu na Jego wezwania, na powoła-
nie, na miłość.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popeł-
nia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa 
w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn 
was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. (J 8, 34–35)

Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwo-
ścią działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś in-
nego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych dzia-
łań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest 
w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i do-
bru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana 
na Boga, który jest naszym szczęściem. (KKK 1731)

Kolegiata Uniwersy-
tecka pw. św. Anny  
(ul. św. Anny 11)

Pierwszy kościół został wybudowany 
w XIV w. za czasów króla Kazimierza 
Wielkiego. Spłonął w 1407 r. Wówczas 
na jego miejscu wzniesiono murowany 
w stylu gotyckim, którego fundatorem 
był król Władysław Jagiełło. W 1418 roku 
kościołem zaczęła się opiekować Akade-
mia Krakowska. W 1473 roku w świąty-
ni został pochowany profesor Akademii 
Krakowskiej Jan Kanty. W 1680 r. papież 
Innocenty XI kanonizował go i w związ-
ku z tym zaczęła do świątyni przybywać 
duża liczba pielgrzymów, dlatego też 
profesorowie podjęli decyzję o rozbiórce 
kościoła i budowie nowego. Kościół wy-
burzono w roku 1689, a budowa ruszyła 

w 1692 roku. W 1703 roku biskup Kazimierz 
Łubieński konsekrował nową świątynię. 
Posiada ona jedną nawę z kaplicami bocz-
nymi, transeptem i prosto zamkniętym 
prezbiterium. Kaplice połączone są ze sobą 
przejściami, dzięki czemu przypominają 
nawy boczne i dlatego ten kościół mylono 
z trójnawowym. Bogaty wystrój wnętrza 
(w tym nastawy ołtarzowe) jest zaprojek-
towany i wykonany przez Baltazara Fonta-
nę, obrazy malowali Karol Dankwart oraz 
Karol i Innocenty Monti. Kościół uchodzi 
za jedną z najpiękniejszych budowli baro-
kowych w Polsce.

fot. Dorota Zajkowskij
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Św. Nikita, Poskromienie diabła, I poł. XVI w., Turka, Ukraina
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Bóg kieruje do nas swoje propo-
zycje i wezwania. Jest Ojcem, który 
zwraca się do swoich dzieci. Adekwat-
ną odpowiedzią dawaną Mu przez 
nas ma być odpowiedź syna lub córki 
w wolności, nie zaś w przymusie nie-
wolnika. Wolność jest nam dana, by-
śmy wybierali dobro, a unikali zła. Nie 
chciał nas Pan Bóg uczynić robotami, 
maszynami bezwolnie wykonujący-
mi Jego polecenia. Uczynił nas wol-
nymi osobami, powołanymi do życia 
w wolności. Tylko takie życie jest na 
miarę godności, jaką Stwórca wpisał 
w każde ludzkie istnienie.

Ks. Józef Tischner w swojej książce 
zatytułowanej W krainie schorowanej 
wyobraźni (Kraków 1997) napisał, że 
w religii, aby być posłusznym, trzeba 
być wolnym. Aby ludzie wybrali wolę 

Boga, aby kierowali się Jego mądrością, musieli zostać stworzeni jako wolni. Ta 
wolność mogła się wyrazić w wyborze zła, czegoś zakazanego i niestety się 
tak wyraziła. Człowiek użył jej źle. Jednak Bóg nie pozbawił go tego daru po 
tym ludzkim upadku. Ten dar jest bowiem przestrzenią i tworzywem prawdzi-
wej przyjaźni, miłości, posłuszeństwa, rozwoju i w ogóle życia na miarę osoby.

Św. Jan Paweł II w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski, 19 VI 1983 
roku, powiedział na Jasnej Górze: Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z Nie-
wiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, 
Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to 
i dziedzicem z woli Bożej (Ga 4, 4–7). To mówi nam Chrystus z pokolenia na 
pokolenie. Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede 
wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym – i przychodzi nam dawać 
przybrane synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów 
Bożych, w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga: „Ojcze”. Jako synowie Boga 
nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dzie-

dzictwo wolności. Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie sta-
wia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność 
jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu 
ona równocześnie zadana. „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” – 
jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa pieśń). Wolności bowiem może 
człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Za-
wiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bo-
żych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolno-
ści. Do budowania, a nie do niszczenia.

Bł. Jerzy Popiełuszko 

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 IX 1947 r. we wsi 
Okopy na Podlasiu. Po maturze wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Na kapłana został wyświęcony w roku 1972. Pra-
cował w kilku parafiach Archidiecezji Warszaw-
skiej oraz jako duszpasterz służby zdrowia. Zasły-
nął jako duszpasterz ludzi pracy, organizator Mszy 
św. w intencji Ojczyzny, szczególnie w kościele 
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, 
oraz kapelan „Solidarności”. Wielokrotnie i na róż-
ne sposoby był nękany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz prowadzono prze-
ciwko niemu walkę w środkach masowego przekazu. 19 X 1984 r. w czasie po-
dróży powrotnej samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy do 
Warszawy został uprowadzony, a następnie bestialsko zamordowany przez 
funkcjonariuszy SB. Jego ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym przy tamie 
na Wiśle we Włocławku. Ks. Jerzy swoją posługą, modlitwą i życiową posta-
wą w trudnym okresie zniewolenia komunistycznego w Polsce był głosicielem 
sprawiedliwości, wolności i pokoju. Uczył, że zło należy zwyciężać dobrem. 
W totalitarnym państwie pozostał wolny wewnętrznie, wolność głosił i za tę 
wolność oddał życie.

Guido Reni, Michał depcze szatana, 1636, ko-
ściół Santa Maria della Concezione dei Cap-
puccini, Rzym, Włochy
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Kościół Matki Bożej Królowej Polski  
„Arka Pana” (ul. Obrońców Krzyża 1)

Powstanie kombinatu metalurgicznego i miasta Nowa Huta pod Krakowem 
zostało zatwierdzone przez rząd PRL 17 maja 1947 roku. Miasto to miało być 
socjalistyczne, to znaczy bez Boga i religii. Wielu przybywających do Nowej 
Huty traciło wiarę, zdecydowana większość chciała ją zachować i rozwijać. 
W okolicy znajduje się klasztor Ojców Cystersów, do którego wierni licznie 
przybywali. W części Nowej Huty – Bieńczycach ludzie przychodzili modlić się 
także do małej kaplicy ss. Służebniczek z Dębicy. W tej to kaplicy odprawiano 
msze św. i sprawowano nabożeństwa przez kapłanów z Krakowa i mnichów 
z Mogiły. 

Wielu ludzi słało prośby do urzędów o pozwolenie na budowę świątyni, 
jednak socjaliści trwali przy swoim stanowisku i nie wyrażali zgody. Po zmia-
nach we władzy w 1956 r. zmieniono nieco nastawienie i pozwolono na bu-
dowę kościoła. W marcu 1957 postawiono krzyż na placu, gdzie miał stanąć 
kościół. Wierni zaczęli zbierać pieniądze na budowę, materiały, jednak władze 
w 1960 r. cofnęły pozwolenie. Pieniądze zgromadzone na koncie władze ukra-
dły, a na miejscu świątyni postanowiono wybudować szkołę. Dlatego też za-

mierzano usunąć krzyż z miejsca budowy, całą akcję chciano przeprowadzić 
27 kwietnia 1960 r. Milicja atakowała zgromadzonych ludzi broniących krzyża, 
doszło do starć trwających cały dzień. Było wielu rannych. Ponad 500 osób 
zostało aresztowanych, wielu z nich straciło pracę. Ta ofiara przyniosła owoce. 
Władze wyraziły w końcu zgodę na budowę, chociaż utrudniały jej realizację. 
Projektantem kościoła został Wojciech Pietrzyk, trwała ona 10 lat – od 1967 do 
1977 roku, kiedy to kardynał Karol Wojtyła poświęcił świątynię. Olbrzymią rolę 
w tworzeniu parafii oraz budowie kościoła odegrał proboszcz ksiądz Józef Go-
rzelany. Kościół nazwany został „Arką Pana”.

Niedaleko kościoła 13 października 1982 roku został zastrzelony przez 
funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa uczeń technikum i pracownik huty 
Bogdan Włosik. Kościół Arka Pana był miejscem modlitw za Ojczyznę, patrio-
tycznych manifestacji i spotkań ludzi opozycji, stał się symbolem walki naro-
du o wolność.
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Sumienie

A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste su-
mienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie 
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam 
oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – 
cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. (1 P 3, 16–17)

W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam 
sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i które-
go głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowa-
nia i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu na-
kazem… Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez 
Boga prawo… Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktu-
arium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos 
w jego wnętrzu rozbrzmiewa. (KKK 1776)

S
ą różne sposoby porozumiewania się Pana Boga z ludźmi. Bóg mówi 
w Piśmie Świętym, przez Kościół, mówi czasem przez drugiego czło-
wieka, przez wydarzenia życiowe. Zdarzają się poszczególnym, wy-

branym osobom doświadczenia mistyczne, objawienia prywatne, wizje. Bóg 
na różne sposoby zwraca się do nas. Oczywiście, zgodnie z tym co czytamy 
w Liście do Hebrajczyków: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał nie-
gdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemó-
wił do nas przez Syna (Hbr 1, 1–2). To, co Pan Bóg przekazał nam przez swojego 
Syna, to wszystko, co chciał nam przekazać. Nic nowego na tej ziemi już nie 
zostanie nam przekazane przez Boga, żadna nowa nauka. Jednakże najczęst-
szym sposobem, którym Pan Bóg się posługuje, by nam przekazywać kon-
kretne wskazania, polecenia, nakazy, zakazy, ostrzeżenia etc. jest głos sumie-
nia. To jest sposób, który został wpisany w naturalną strukturę człowieka po 

to, aby każdy mógł poznać, 
co jest dobre a co złe. To jest 
z jednej strony bardzo prosty 
„mechanizm”, z drugiej stro-
ny jest tajemniczy przez swą 
duchową naturę. Sumienie 
działa przed uczynkiem czło-
wieka, w trakcie dokonywa-
nia czynu oraz po nim. Działa 
stale i można powiedzieć, że 
stale człowiekowi służy.

Sumienie człowieka wy-
maga formacji, wymaga wy-
chowania. Potrzeba zarówno 
dobrego przykładu innych, jak 
i „dopływu ważnych danych”, 
jakimi są prawdy o Bogu, 
człowieku i świecie. Może 
zaistnieć sytuacja, że sumie-
nie jest błędnie uformowane. 
Bywa, że jest zbyt skrupulatne, lub też zanadto liberalne. Nad sumieniem trze-
ba pracować. Poprawnie działające sumienie jest tym, czym można kierować 
się w życiu. To taka duchowa busola. Jest to niezwykły dar Boży, który otrzy-
muje każdy człowiek bez względu na to kim jest, gdzie się urodził, a nawet 
jaką religię wyznaje i jakim kieruje się światopoglądem. Sumienie jest dane 
człowiekowi przez Boga jako duchowa nawigacja, którą można się posługi-
wać w szukaniu właściwych dróg życiowych, podejmowaniu decyzji moral-
nych, czy też rozwiązywaniu dylematów etycznych. To wewnętrzne sanktu-
arium, jak sumienie nazywa Katechizm (KKK 1776), jest wielkim skarbem, jaki 
posiadamy w sobie.

Bł. Karolina Kózkówna
 

Karolina urodziła się 2 VIII 1898 roku we wsi Wał-Ruda niedaleko Tarnowa. Po-
chodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Zajmowała się pracą fizyczną, pomagała 
w opiece i nauce młodszym dzieciom. Była bardzo religijna i chętnie aposto-

George Friedrich Kersting, Przed lustrem, 1827, Kunsthal-
le Kilonia, Niemcy
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łowała wśród swojego otoczenia. An-
gażowała się w istniejące przy parafii 
w Zabawie Towarzystwo Wstrzemięź-
liwości oraz Apostolstwo Modlitwy 
i Arcybractwo Wiecznej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 18 XI 1914 r. 
została zamordowana przez żołnierza 
armii rosyjskiej broniąc cnoty czysto-
ści. Bł. Karolina Kózkówna to przykład 
dziewczyny, która doszła do święto-
ści. Zarówno jej zwyczajne życie, jak 
i męczeństwo wskazują na jej miłość 
do Boga, wierność chrześcijańskim 

wartościom wyniesionym z rodziny 
oraz głosowi sumienia. Jej męczeńska 
śmierć jest wezwaniem do poszano-
wania ludzkiej godności, szczególnie 
godności kobiety.

Sanktuarium bł. Karoliny Kózki w Zabawie 
(gm. Radłów)

Zabawa to stara wieś rycerska, początki jej datowane są na lata 40. XIII w., 
leży około 70 km na wschód od Krakowa oraz kilka kilometrów od wsi Wał-
-Ruda, gdzie urodziła się Karolina Kózka. Obie te miejscowości należały do 
parafii w Radłowie, jednak w roku 1913 zostały odłączone od niej i stały się 
samodzielną parafią. Z inicjatywy dziedziczki Zabawy Wiktorii Jakubowskiej 
oraz jej męża Stanisława kuria biskupia w Tarnowie w październiku 1910 r. 
wyraziła zgodę na budowę kościoła. Budowlę rozpoczęto jeszcze w tym 
samym roku według projektu krakowskiego architekta Sławomira Odrzy-

wolskiego, a ukończono w 1913 roku. Pierwszym opiekunem kościoła został 
ksiądz Władysław Mendrala. Przez kolejne lata kościół zyskiwał dodatko-
we wyposażenie, elementy wystroju, dodatkowe elementy, jak na przykład 
45-metrową wieżę.

18 listopada 1914 została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza para-
fianka Karolina Kózkówna. Została pochowana na cmentarzu parafialnym, 
a w 1917 roku przeniesiono jej szczątki do grobowca zbudowanego na placu 
przykościelnym. Potem przeniesiono je do kruchty kościelnej Do grobu bło-
gosławionej przybywają tłumy pielgrzymów. Sanktuarium jest najczęściej 
odwiedzane 10. i 18. dnia każdego miesiąca. Pierwszy z tych dni upamiętnia 
beatyfikację z 10 czerwca 1987 r., dokonaną przez papieża Jana Pawła II w Tar-
nowie, 18 zaś to dzień upamiętniający śmierć Karoliny.

Dom błogosławionej Karoliny w rodzinnej Wał-Rudzie, 
zdjęcie ze strony http://sanktuariumzabawa.pl

Zdjęcie ze strony   
http://sanktuariumzabawa.pl

Zdjęcie ze strony http://sanktuariumzabawa.pl

Relikwiarz bł Karoliny Kózki, 
zdjęcie ze strony http://sank-
tuariumzabawa.pl
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Przykazania

W
skazania Boże, czy to zawarte w Dekalogu, czy też streszczone 
w dwóch przykazaniach miłości, to zapis w sercu człowieka, w jego 
wnętrzu, to naturalne, pierwotne ukierunkowanie człowieka. Jest to 

ukierunkowanie na dobro, na Boga, na drugiego człowieka. Otrzymujemy je 
jako ludzie wolni. Można je odrzucić. Powstaje jednak wówczas pytanie: co 
w zamian? Według czego innego, według jakich innych wartości warto żyć? 
Znamienne są słowa skierowane do Polaków przez Jana Pawła II na krakow-
skich Błoniach 9 czerwca 1979 roku, gdy mówił o chrześcijańskich korzeniach 
polskiej tożsamości: Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powie-
dzieć „nie”? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzie-
je człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może 
powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – py-
tanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, 

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy 
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość wzglę-
dem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania 
Jego nie są ciężkie. (1 J 5, 2–3)

Na postawione Mu pytanie: „Które przykazanie w Prawie 
jest największe?” (Mt 22, 36) Jezus odpowiada: „Będziesz miło-
wał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 
i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykaza-
nie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliź-
niego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37–40). Dekalog powinien być 
wyjaśniany w świetle tego podwójnego i jedynego przykazania 
miłości, która jest wypełnieniem Prawa […]. (KKK 2055)

jaką wartość woli i serca 
można przedłożyć sobie sa-
memu i bliźnim, i rodakom, 
i narodowi, ażeby odrzu-
cić, ażeby powiedzieć „nie” 
temu, czym wszyscy żyli-
śmy przez tysiąc lat?! Temu, 
co stworzyło podstawę na-
szej tożsamości i zawsze ją 
stanowiło.

Prawa religijno-moral-
ne wpisane w Dekalog ma-
ją charakter uniwersalny, 
mimo że w swej dosłow-
nej formie zostały przekaza-
ne przez Boga konkretnemu 
narodowi – ludowi Izraela, 
a następnie wypełnione 
i na nowo zinterpretowa-
ne przez Jezusa Chrystusa, 
a następnie przyjęte przez 
Jego wyznawców. Przyka-
zania te dają zrąb zasad ży-
ciowych. Wynikają z troski 
Boga Stwórcy, aby jego dzieci miały jasne wskazówki, według których mają 
postępować. Zostały przez Boga objawione w konkretnym czasie i miejscu 
narodowi Izraela, o czym dowiadujemy się z kart Starego Testamentu. Jed-
nakże prawdy w nich zawarte mają charakter ponadczasowy i są tak uniwer-
salne, że każdy człowiek, niezależnie od wyznawanej religii, może w nich zna-
leźć to, co zostało wpisane w naturę ludzką, jak na przykład wiarę w Boga, 
cześć dla rodziców, szacunek do życia ludzkiego oraz instytucji małżeństwa, 
uczciwość, prawdomówność. Jezus Chrystus, który wypełnił w sposób do-
skonały przykazania Dekalogu i nadał im nową treść oraz wskazał na miłość 
jako naczelną zasadę życia, pragnie udzielać swojej łaski wszystkim, którzy 
chcą wypełniać Boże przykazania. Wypełnianie ich, choć wiąże się z tru-
dem, jest konkretnym sposobem wyrażania miłości wobec Boga oraz drugie-
go człowieka. Jest też drogą uświęcenia każdego, kto chce według nich żyć.

Michał Anioł, Mojżesz, 1513–1516, Bazylika św. Piotra w Oko-
wach, fot. Jörg Bittner Unna
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Św. Jadwiga  Śląska

Jadwiga urodziła się ok. 1179 roku. Pocho-
dziła z Bawarii. Była córką hrabiego Ber-
tolda IV. W r. 1190 poślubiła księcia pol-
skiego Henryka Brodatego. Zasłynęła jako 
Księżna Śląska. Była wierną żoną i troskli-
wą matką sześciorga dzieci. Wyróżnia-
ła się wielką pobożnością i działalnością 
charytatywną. Fundowała budowy ko-
ściołów i klasztorów, w tym klasztor cy-
sterek w Trzebnicy, gdzie w r. 1238, po 
śmierci męża, zamieszkała. Doświadczyła 
tajemnicy krzyża przeżywając śmierć pra-
wie wszystkich swoich dzieci, w tym syna 
Henryka Pobożnego, który poległ w r. 1241 
w bitwie z Tatarami pod Legnicą. Zmarła 
14 X 1243 r. w Trzebnicy. Św. Jadwiga jako 
księżna kierowała się w życiu prawem Bo-

żym i tego uczyła swoje otoczenie. Żyła przykazaniami Bożymi, szczególnie 
przykazaniem miłości Boga i bliźniego, które zrealizowała przez przylgnięcie 
do Boga i czyny miłosierdzia. 

Pałac Biskupów w Krakowie (ul. Franciszkańska 3)

Przez całe niemal średniowiecze sie-
dzibą biskupów Krakowa był Wa-
wel. Pierwsza rezydencja – gotycka 
przy obecnej ulicy Franciszkańskiej 
powstała z końcem XIV w. Podczas 
pożaru tej części miasta w XV wieku 
niemal cały pałac spłonął. Próby od-
budowy kończyło się niepowodze-
niami i dopiero prace prowadzone 
pod koniec XVI w. przyczyniły się do 
powstania dwuskrzydłowej budowli. W latach 1642–1647 na zlecenie biskupa 
Piotra Gembickiego powiększono pałac. Po zniszczeniach dokonanych pod-
czas najazdu szwedzkiego (1655) pałac był odnawiany i rozbudowywany do 
końca XVII w. Otrzymał nowy kształt za czasów biskupa Jana Pawła Woro-
nicza, który urządził w nim muzeum poświęcone dziejom ojczyzny. W takim 
stanie dotrwał do drugiej połowy lipca 1850 roku, kiedy to w wyniku wielkie-
go pożaru Krakowa uległ znacznym zniszczeniom. Odbudowano go dopiero 
w latach 1865–1868, kolejne restauracje budynku oraz aranżacja wnętrz mia-
ły zaś miejsce za czasów arcybiskupów Albina Dunajewskiego i Jana Puzyny. 
W pałacu zamieszkał Karol Wojtyła w 1964 roku – rok po wyborze na arcybi-
skupa, a wyprowadził się w 1978, kiedy został wybrany na papieża. Podczas 

pielgrzymek do Pol-
ski wybierał pałac jako 
miejsce odpoczynku. 
Wtedy to spotykał się 
z tłumem wiernych, 
przemawiając do nich 
z okna pałacu. Podczas 
swojej pielgrzymki do 
Polski Benedykt XVI 
w maju 2006 roku od-
wiedził Kraków, gdzie 
zatrzymał się również 
w Pałacu Biskupim.

A. Wegner, Św. Jadwiga Śląska, z książ-
ki; Lebengeschichte der heiligen Hed-
wig, Breslau 1864
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fot. Dorota Zajkowskij

Więź łącząca Jana Pawła II ze św. Jadwigą Śląską nie narodziła się w pamiętnej chwili wyboru kardy-
nała Wojtyły na papieża w dniu 16 października 1978 r., który jest również w Kościele dniem wspomnie-
nia św. Jadwigi. Po raz pierwszy odnotowany został kilkudniowy pobyt arcybiskup Karola Wojtyły w jej 
Sanktuarium w Trzebnicy w sierpniu 1965 r. Nie zabrakło też arcybiskupa Wojtyły w Trzebnicy w dniu 
16 października 1966 r., podczas uroczystości 1000 lat archidiecezji wrocławskiej. W rok później stał na 
czele Episkopatu zgromadzonego wokół grobu św. Jadwigi z okazji 700-lecia jej kanonizacji. 16 paździer-
nika 1974 r. kard. Karol Wojtyła przemawiał w rozgłośni Radia Watykańskiego. Powiedział wtedy między 
innymi: Tak się opatrznościowo składa, że w tym roku, w którym obchodziliśmy 600. rocznicę urodzin 
królowej Jadwigi, Wrocław obchodzi 800. rocznicę urodzin św. Jadwigi, księżnej śląskiej, której grób znaj-
duje się w Trzebnicy. […] Ona to była matką Henryka Pobożnego, którego umocniła do walki z Tatarami. 
W tej walce Henryk poległ pod Legnicą, ale zagony tatarskie cofnęły się na wschód i Polska oraz Europa 
zostały ocalone. […] Jadwiga Andegaweńska otrzymała imię niedawno kanonizowanej Jadwigi Śląskiej. 
Może w tym imieniu było już w jakiś sposób wypisane Jej powołanie, Jej posłannictwo. W każdym razie 
faktem znamiennym jest, że na dzień swojej koronacji […] wybrała Jadwiga 16 października 1384 r. A całe 
dzieło Jej życia polega na zapoczątkowaniu, przez małżeństwo z Jagiełłą, unii z Litwą, która poszerzyła 
granice wspólnego państwa na wschód, a także granice Kościoła i chrześcijaństwa.

Na podstawie artykułu ks. Antoniego Kiełbasy SDS Związki Jana Pawła II z Trzebnicą, www.niedziela.pl
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Miłosierdzie

G
rzech, jak wiemy z kart Księgi Rodzaju, pojawił się w pewnym mo-
mencie dziejów ludzkości. Od początku go nie było. Ludzie żyjąc bez 
grzechu trwali w harmonii życia z Bogiem. Zostali w pewnym mo-

mencie poddani pokusie szatana, której ulegli. Szatan pojawił się w świecie lu-
dzi jako przybysz i wprowadził w ich serca wątpliwość co do porządku ustalo-
nego przez Boga (Rdz 3, 1–7) Pierwsi rodzice upadli, popełnili grzech nazwany 
pierworodnym. Grzech stał się dziedzictwem całego rodzaju ludzkiego. Ludzie 
nabyli skłonności do zła. Dzięki miłosiernej miłości Boga, szczególnie objawio-
nej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, grzech został po-
konany, a ludzkość wyzwolona. Pozostały jednak skutki grzechu w ludziach, 
w tym ich skłonność do złego. Błądzimy, upadamy, grzeszymy na skutek od-
działywania na nas: osobowego zła (szatana), egoizmu innych ludzi albo na 
skutek ulegania głupocie i słabościom mającym swe źródło w nieuporząd-
kowanych pragnieniach własnego serca. Grzech jest tajemnicą nieprawości 
oraz nieposłuszeństwa Bożemu prawu. Praźródło wszelkiego grzechu znajdu-
je się w szatanie, który jest jego głównym sprawcą. Przez popełniane grze-

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą mi-
łość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występ-
ków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem je-
steście zbawieni. (Ef 2, 4–5)

Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawieniem miłosier-
dzia Bożego dla grzeszników. Anioł zwiastuje Józefowi: „Nadasz 
(Mu) imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” 
(Mt 1, 21). To samo można powiedzieć o Eucharystii, sakramencie 
Odkupienia: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu bę-
dzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). (KKK 1846)

chy oddalamy się od Boga, spra-
wiamy Mu ból, odrzucamy Jego 
miłość. Jednocześnie jako człon-
kowie Kościoła wyrządzamy 
szkodę wspólnocie, którą współ-
tworzymy. Grzech ponadto nisz-
czy tego, kto go popełnia. Jest 
chorobą duszy, którą należy le-
czyć, ponieważ może doprowa-
dzić człowieka do życia w wiecz-
nym nieszczęściu i cierpieniu. Nie 
jest tak, że grzech jest jakąś pozy-
tywną wartością, tylko że z jakie-
goś powodu (mniej czy bardziej 
znanego) jest zakazany. Nie. Na-
tura grzechu jest zła. Grzech jest 
złem. Bywają grzechy powsze-
dnie, które nie zrywają całkowi-
tej jedności z Bogiem (komunii), 
bywają jednak takie, które ją zry-
wają, są bezpośrednim zagroże-
niem dla naszego zbawienia. 

Tym, który leczy nas z choroby grzechu, jest Pan nasz Jezus Chrystus. On 
jest, jak napisał w pierwszych słowach Bulli O nadzwyczajnym Jubileuszu Mi-
łosierdzia papież Franciszek, obliczem miłosierdzia Ojca (Misericordiae Vul-
tus  1). Chrystus leczy nas z grzechów szczególnie poprzez ustanowiony przez 
siebie sakrament pojednania (konieczny, by oczyścić z grzechów ciężkich). 
Także przez inne formy pokuty udziela nam łaski przebaczenia, na przykład akt 
skruchy na początku mszy św. (gładzi grzechy powszednie), prywatną modli-
twę przeproszenia, jałmużnę, uczynki miłosierdzia. Grzech odpuszczony przez 
Pana Boga już nie istnieje. Niestety jego skutki trwają, na przykład szkoda 
wyrządzona drugiemu człowiekowi: kalectwo, utrata mienia czy też odebra-
nie dobrego imienia. Dlatego trzeba ponieść konsekwencje popełnionego zła, 
wyrównać w jakiś sposób krzywdę, odbyć pokutę. Są takie konsekwencje, za 
które trzeba po śmierci odbyć karę czyśćca. Kościół z polecenia Bożego udzie-
la jednak łaski odpustów tych kar pod prawnie ustanowionymi warunkami. 
Jeśli człowiek szczerze żałuje i postanawia poprawę, Pan Bóg w swoim nie-
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skończonym miłosierdziu odpuszcza każdy grzech. Jego miłość do nas jest tak 
wielka, że wszystko chce nam darować.

Ojciec Święty Franciszek we wspomnianej bulli napisał: Potrzebujemy 
nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źró-
dłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miło-
sierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to 
najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Mi-
łosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego czło-
wieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na 
drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ 
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń na-
szego grzechu (Misericordiae Vultus 2).

Miłosierdzie chrześcijańskie ma też realizować się poprzez służbę innym, 
posługę wobec chorych, pomoc ubogim oraz wszystkim potrzebującym 
wsparcia. Potrzebna jest nam ciągle postawa, o której św. Jan Paweł II po raz 
pierwszy wspomniał w Liście Apostolskim na zakończenie Wielkiego Jubile-
uszu roku 2000: Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której 
przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność by-
cia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest 
pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr (Novo Millennio Ineunte 50). Tę „wyobraźnię mi-
łosierdzia” koniecznie potrzebujemy w sobie wyrabiać i o nią zabiegać w so-
bie i wokół siebie. A może jeszcze bardziej o ukształtowanie jej w nas musimy 
stale prosić Ducha Świętego.

Św. Faustyna Kowalska

Helena Kowalska urodziła się 25 VIII 1905 r. w Gło-
gowcu niedaleko Łodzi. W r. 1925 wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 
tam otrzymała imię Maria Faustyna. Została ob-
darowana objawieniami Pana Jezusa Miłosierne-
go. Jej życiową misją stało się szerzenie kultu Bo-
żego Miłosierdzia w formach, których sobie życzył 
(wizerunek Chrystusa z podpisem „Jezu, ufam To-
bie”, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina 

Miłosierdzia, nowenna, litania oraz święto Mi-
łosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanoc-
ną). Na polecenie Pana Jezusa spisała Dzienni-
czek, w którym opisała treść objawień i swoje 
mistyczne przeżycia. Przez całe niemal życie za-
konne doświadczała dolegliwych chorób, któ-
re znosiła bardzo cierpliwie oraz poświęcała się 
wytrwałej modlitwie za grzeszników. Zmarła 
5 X 1938 r. w Krakowie. Św. Faustyna jako „se-
kretarka Bożego Miłosierdzia” trwała przy Chry-
stusie cierpiącym i konającym na krzyżu oraz 
posłusznie przekazała światu Jego orędzie o mi-
łosiernej miłości Boga do ludzi. Misja powierzo-
na Jej przez Pana Jezusa ma na celu wzbudzić 
w nas ufność w Boże miłosierdzie, pobudzić nas 
do postawy skruchy oraz troski o innych. 

Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia 
(ul. s. Faustyny 3)

W 1889 roku książę Aleksander Lubo-
mirski ofiarował arcybiskupowi kra-
kowskiemu Albinowi Dunajewskie-
mu środki finansowe, z których w 1889 
roku zostało zakupione kilkanaście hek-
tarów pola w Łagiewnikach pod Kra-
kowem. Na tym terenie wybudowano 
w latach 1889–1891 zakład dla dziewcząt 
moralnie zaniedbanych, kaplicę i klasz-
tor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Całą posesję otoczono 
murem i nazwano Józefowem. Kapli-
cę pod wezwaniem św. Józefa poświę-
cił kard. Albin Dunajewski 20 sierpnia 
1891 roku. We wnętrzu kaplicy  znajduje 

fot. Mariusz Jabłoński
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Rady ewangeliczne

R
ady ewangeliczne to Boża propozycja skierowana szczególnie do 
tych, których Pan Bóg chce dla siebie na wyłączną własność. Czego 
one dotyczą? Życia w czystości (celibat), ubóstwie i posłuszeństwie. 

Przez śluby zakonne, których przedmiotem są właśnie rady ewangeliczne, 
mężczyzna lub kobieta poświęca swoje życie w sposób wyłączny i całkowity 
Panu Bogu. Jest to konkretna odpowiedź na Boże powołanie, a jej realizacja 
stanowi istotę życia, które określa się jako konsekrowane. Rady ewangelicz-
ne praktykowane gorliwie są środkiem do budowania wewnętrznej wolno-
ści osoby konsekrowanej, która pragnie żyć Panem Bogiem i oddać mu swoje 
życie w sposób radykalny. Śluby zakonne, o których mowa, i zachowywanie 
ich to charakterystyczny czynnik wszystkich form życia zakonnego w Koście-
le. Czystość odnosi się do sfery cielesności i seksualności człowieka. Osoba 
ślubująca czystość dla Królestwa Bożego zobowiązuje się do życia w bezżeń-
stwie oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktów przeciwnych 
cnocie czystości. Ubóstwo ślubowane oznacza podporządkowanie się prze-

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. […] Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5, 3; 8)

Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane 
wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której 
są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób 
wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowią-
zek praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obo-
wiązek ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych, 
w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół, jest znakiem 
charakterystycznym „życia poświęconego” Bogu. (KKK 915)

się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany 
według wizji św. Siostry Faustyny 

Kowalskiej przez artystę mala-
rza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 
1944 roku poświęcił go je-
zuita o. J. Andrasz, a od 1959 
roku na stałe znajduje się 

w bocznym ołtarzu kaplicy. 
Wizerunek szybko zasłynął ła-

skami i jest najbardziej znanym wize-
runkiem obrazu Jezusa Miłosiernego na świe-

cie (obraz ten zastąpił pierwszy obraz pędzla 
Hyły ofiarowany w 1943 roku jako wotum 

za ocalenie rodziny w czasie wojny – obec-
nie znajduje się we Wrocławiu w kapli-
cy przy pl. Grunwaldzkim. Należy dodać, że 
pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego było płótno Eu-
geniusza Kazimirowskiego (1934), które znajduje się na Litwie 
– w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie).

W 1966 roku do kaplicy św. Józefa przeniesiono szcząt-
ki siostry Faustyny. 1 listopada 1992 kardynał Franciszek Ma-
charski wydał dekret ustanawiający kaplicę klasztorną pod 

wezwaniem św. Józefa Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
W latach 1999–2002 została wybudowana dwupoziomowa 
monumentalna świątynia, która może pomieścić 5000 osób. 
Na dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic: św. sio-
stry Faustyny, Wspólnoty Świętych, św. Krzyża z rzeźbą świę-
tej Edyty Stein, Matki Bożej Bolesnej oraz św. Andrzeja Apo-

stoła (Pojednania). Obok kościoła znajduje się 
kaplica Adoracji Największego Sakramen-

tu oraz 77-metrowa wieża widokowa 
zwieńczona krzyżem. Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia nawie dzali 
papieże Jan Paweł II, Benedykt 
XVI, a podczas Światowych Dni 
Młodzieży 2016 roku przybędzie 

tam papież Franciszek.

fot. Mariusz Jabłoński
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łożonym w zakresie ko-
rzystania z dóbr mate-
rialnych oraz podjęcie 
skromnego sposobu ży-
cia. Chodzi tu zarówno 
o wolność wewnętrzną 
(ubóstwo duchowe), jak 
i dosłownie rezygnację 
z wysokiego standardu 
materialnego. Posłuszeń-
stwo, które jest przed-
miotem ślubu, dotyczy 
rezygnacji z dysponowa-
nia sobą i oznacza pod-
porządkowanie się woli 
prawnie ustanowionych 
przełożonych oraz podję-
cie zadań przez nich wy-
znaczonych.

Rady ewangeliczne są Bożą propozycją. Przy podejmowaniu decyzji 
o przyjęciu ich za program życia ważna jest całkowita dobrowolność ze stro-
ny osoby, która tę propozycję przejmuje. Pan Bóg nie chce mieć niewolników 
w zgromadzeniach zakonnych, ale wolnych synów i córki, którzy świadomie 
i dobrowolnie wybierają tę Bożą propozycję. Nie wszyscy też są powołani do 
życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jednak duch rad ewange-
licznych jest duchem chrześcijańskim i wszyscy wyznawcy Chrystusa są we-
zwani do czystości, ubóstwa (ubóstwa w duchu) i posłuszeństwa odpowied-
nio do swego stanu, w jakim żyją.

Św. Brat Albert Chmielowski

Adam Chmielowski urodził się 20 VIII 1845 r. w Igołomi niedaleko Krako-
wa. Jako młody człowiek wziął udział w powstaniu styczniowym w r. 1863. 
W trakcie walk stracił nogę i do końca życia używał protezy. Kształcił się w kil-
ku miejscach w Europie. Szczególną pasją Adama było malarstwo. Ostatecz-

nie ukończył studia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Monachium. Był jednym 
z najzdolniejszych polskich malarzy arty-
stów swojej epoki. Najbardziej znanym 
dziełem Chmielowskiego jest obraz za-
tytułowany Ecce Homo, przedstawiają-
cy Chrystusa ukoronowanego cierniami. 
W roku 1880 wstąpił do jezuitów. Jed-
nak wkrótce zapadł na depresję i opuścił 
zakon. Stopniowo następowało wielkie 
nawrócenie Adama. Jego życiową pa-
sją stała się posługa ubogim. W r. 1887 
przyjął habit III Zakonu św. Franciszka 
oraz imię Albert. Jako brat Albert podjął 
wszechstronną posługę ubogim i bez-
domnym na krakowskim Kazimierzu. 
Z czasem założył Zgromadzenie Braci Po-
sługujących Ubogim (albertyni) oraz żeńską gałąź tego zgromadzenia (alber-
tynki). Z biegiem lat swoją działalnością charytatywną objął ludzi potrzebują-
cych nie tylko w Krakowie, ale i w innych polskich miastach organizując dla 
nich przytuliska. Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców oraz ludzi 
nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, znajdując im pracę. Brat Albert 
okazał się prawdziwym ojcem ubogich. Sam, jako duchowy syn św. Fran-
ciszka z Asyżu, pokochał ubóstwo i żył nim w sposób heroiczny. Jest wyjąt-
kowym przykładem życia radami ewangelicznymi w prostocie i pokorze oraz 
miłości do bliźnich. W ubogich widział zawsze poranione oblicze Chrystusa.

Sanktuarium Ecce Homo pw. św. Brata Alberta 
(ul. Woronicza 10)

Sanktuarium Ecce Homo (Oto Człowiek) związane jest z kultem świętego 
Brata Alberta i błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej. W styczniu 
1981 roku Marzena Popławska i Wojciech Kosiński wykonali projekt świąty-
ni. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 1982 r., a zakończono w 1985 r., 
kiedy to świątynię poświęcił kardynał Franciszek Macharski W kościele znaj-
dują się relikwie świętego Brata Alberta oraz relikwie współzałożycielki Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej.

Carl Heinrich Bloch, Kazanie na górze, 1877, Narodowe Mu-
zeum Historyczne Zamek Frederiksborg, Hillerød, Dania
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Skarbem kościoła jest obraz Ecce 
Homo, mający niezwykle interesującą hi-
storię. Adam Chmielowski zaczął go ma-
lować we Lwowie w 1879 r. Prace po-
stępowały wolno. Brat Albert przywiózł 
go ze sobą do Krakowa, do mieszkania 
na Skałce. Mimo że nie był dokończo-
ny, wizerunek Jezusa robił wielkie wraże-
nie na patrzących, między innymi na An-
drzeju Szeptyckim, metropolicie obrządku 
grecko katolickiego we Lwowie. Tak mu się 
obraz spodobał, że Brat Albert został „przy-
muszony” do tego, aby go metropolicie 
podarować. Obraz pozostał we Lwowie. 
W 1939 r. został pożyczony na wystawę 

do Muzeum Narodowego w Warszawie. Andrzej Szeptycki pod koniec swe-
go życia przekazał go do Muzeum Archidiecezjalnego pod opiekę studytów 
– mnichów bazyliańskich, ci zostali rozproszeni, a zbiory archiwalne dostały 
się do Muzeum Sztuki Ukra-
ińskiej we Lwowie. Po 1945 
roku siostry albertynki pró-
bowały go odnaleźć, jed-
nak bezskutecznie. We Lwo-
wie mieszkała wychowanka 
sióstr, Olga Moskalewicz, 
z którą siostry nawiązały kon-
takt. Ona to 7 lutego 1972 r 
przekazała wiadomość, że 
odnalazła obraz w Muzeum 
Ukraińskim i zorientowała 
się, że istnieje możliwość od-
zyskania. Dyrektor muzeum 
wyraził chęć zamiany go na 
dzieło ukraińskiego malarza, 
na przykład Iwana Trusza. Na 
szczęście obraz Trusza zna-
lazł się w Desie. Wyszukał go 

o. Władysław Kluz OCD i zakupił 4 sierp-
nia 1972 r. Po załatwieniu wszelkich for-
malności, w lipcu 1978 r. siostry zawiozły 
obraz Trusza do Warszawy i oddały go 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki w ręce 
Jarosławy Szczepańskiej, która została 
wydelegowana do Lwowa w celu do-
konania wymiany i przywiezienia obra-
zu Ecce Homo. Po udanej wymianie ob-
raz dotarł do Przemyśla, a stamtąd do 
Krakowa, gdzie miało miejsce uroczyste 
powitanie przez biskupa Albina Małysia-
ka i siostry albertynki Następnego roku 
obraz oddano do konserwacji, której do-
konała Irena Dąbrowska. W sanktuarium 
znalazł się w czerwcu 1985 roku.

Bł. Bernardyna Jabłońska
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Adam Chmielowski, Ecce Homo, przełom 
XIX/XX w.
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Modlitwa

M
odlitwa to spotkanie człowieka 
z Bogiem. Ważne jest, aby zawsze 
była spotkaniem, a nie bezmyśl-

nym odmawianiem formuł, aby nie była 
czynnością mechaniczną – do odrobienia. 
Zawsze, każda modlitwa ma być wzniesie-
niem duszy do Boga, nawiązaniem kontak-
tu między osobami, między człowiekiem 
i Bogiem. Faktycznie każda modlitwa jest 
odpowiedzią na zaproszenie Pana Boga, 
do wzajemnego z Nim spotkania. To Duch 
Święty uzdalnia nas do kontaktu z Bogiem, 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skoń-
czył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się mo-
dlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. (Łk 11, 1)

Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skie-
rowaną do Niego o stosowne dobra. Z jakiej pozycji mówimy 
w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli 
czy też z „głębokości” (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? 
Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest 
pokora. „Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8, 26). Pokora 
jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Czło-
wiek jest żebrakiem wobec Boga. (KKK 2559)

Jego możemy prosić, 
by uczył nas modlić 
się, by nam w tym po-
magał.

Ważne jest po-
wierzenie Bogu tego, 
co jest w nas, naszych 
spraw, potrzeb i pra-
gnień. Jednak ważniej-
sze jest przebywanie 
w Bożej obecności, 
oddanie Bogu chwa-
ły, swojego czasu, sie-
bie i zasłuchanie się 
w Jego głos, duchowe 
wpatrzenie się w Jego 
oblicze. Na modlitwie 
dzieci spotykają się ze swoim Ojcem – Bogiem, który je kocha. Pan Bóg prze-
mawia do człowieka na modlitwie szczególnie przez Słowo zapisane w Bi-
blii. Chodzi o to, by na modlitwie odbywał się swoisty dialog pomiędzy Bo-
giem i człowiekiem. Ważną sprawą jest, by modlitwa była systematyczna, 
codzienna. Trudno sobie wyobrazić, by ludzie darzący się wzajemnie miło-
ścią nie kontaktowali się ze sobą, na różny sposób i często, jeśli ich miłość ma 
być gorąca i wierna. Codzienna modlitwa jest nie tylko możliwa czasowo, ale 
wręcz konieczna, aby relacja z Bogiem mogła być rzeczywista i intensywna.

Wśród różnych form modlitwy wymienia się modlitwę indywidualną 
i wspólnotową medytacyjną, opartą na lekturze jakichś tekstów, na przy-
kład biblijnych, przy użyciu gotowych tekstów, jak i spontaniczną, realizowa-
ną w myślach, jak i na głos. Najważniejszą i najdoskonalszą formą modlitwy 
jest msza św., kiedy wspólnota Kościoła spotyka się z Chrystusem, słucha 
Jego Słów i karmi się Jego Ciałem i Krwią. Szczególnie ważna jest niedzielna 
i świąteczna msza św., która stanowi swoisty fundament, na którym opiera 
się życie chrześcijańskie konkretnych osób, jak i całego Kościoła. Jezus Chry-
stus jest dla nas wzorem osoby modlącej się. Uczy nas zarazem swoją po-
stawą modlitewną realizowaną w konkretnych sytuacjach życiowych. Do 
Niego, w Duchu Świętym, kierujemy nasze modlitwy do Ojca Niebieskiego, 
dlatego są zawsze wysłuchane.

El Greco, Chrystus w ogrójcu, 1610, Muzeum Sztuk 
Pięknych w Budapeszcie, Węgry

Władysław Skoczylas, Modlitwa powstańca, zdjęcie ze strony 
http://desa.art.pl
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Św. Rafał Kalinowski

Józef Kalinowski urodził się 1 IX 1835 roku w Wil-
nie. W roku 1855 ukończył Mikołajewską Szkołę 
Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. W służbie 
wojskowej awansował do stopnia kapitana. Po-
padł w 10-letni kryzys wiary, ale udało mu się go 
przezwyciężyć. Wziął udział w powstaniu stycz-
niowym w r. 1863. Po jego upadku został aresz-
towany w Wilnie i osadzony w więzieniu. Został 
przez władze carskie skazany na karę śmierci, 
którą następnie zamieniono mu na dziesięcio-
letnią katorgę na Syberii. Józef Kalinowski wrócił 
do kraju w 1874 r., a następnie wyjechał na Zachód jako wychowawca księcia 
Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w 2003 r.) 
i przez trzy lata przebywał głównie w Paryżu. W r. 1877 r. Kalinowski wstąpił 
nowicjatu Karmelitów Bosych w Grazu (Austria) i przyjął imię Rafał od św. Jó-
zefa. W r. 1882 otrzymał święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pełnił odpowie-
dzialne funkcje w prowincji karmelitów na terenie Galicji. Był między innymi 
przeorem klasztorów w Wadowicach i w Czernej. Poprzez swoją działalność 
przyczynił się do odnowienia Karmelu na terenie Galicji. Był człowiekiem 
modlitwy i umartwienia. Wyróżniał się bardzo dojrzałą postawą wobec za-
sad życia zakonnego. Doświadczenia życiowe, włącznie z poważnym kryzy-

sem wiary, ukształtowały w nim wspaniałego 
spowiednika i ojca duchowego. Jego wytrwa-
łość w posłudze sakramentu pokuty i pojed-
nania sprawiła, że nazywano go nawet „ofiarą 
konfesjonału”. Zmarł 15 XI 1907 r. w Wadowi-
cach. Św. Rafał Kalinowski miał wyjątkowo 
bogaty życiorys. Poprzez liczne doświadczenia 
Duch Święty ukształtował jego bogate wnę-
trze, uczynił go prawdziwym mężem modlitwy. 
To jego modlitewne zjednoczenie z Chrystusem 
dawało mu niezbędne siły i głębię w posłudze 
duszpasterskiej oraz podejmowaniu licznych za-
konnych obowiązków i prac. 

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej  
w Czernej (gm. Krzeszowice) 

Zespół klasztorny oo. karmeli-
tów bosych znajduje się w Czer-
nej w gminie Krzeszowice, ok. 35 
km na zachód od Krakowa. Są tam 
wspaniałe lesiste tereny, występu-
ją skały wapienne. Do Polski kar-
melici przybyli na początku XVII w. 
Macierzysty klasztor  mieli w Kra-
kowie na Wesołej, który wraz z ko-
ściołem został poświęcony w 1606 
roku. W latach 20. XVII w. Agniesz-
ka Firlejowa, wdowa po wojewo-
dzie krakowskim Mikołaju Firleju, przeznaczyła pod klasztor swiją posiadłość 
w Czernej. W 1640 r. biskup przemyski Piotr Gembicki, kuzyn fundatorki, po-
święcił kompleks klasztorny. Ścisła klauzula (to jest zakaz wchodzenia na teren 
klasztorny) obowiązywał do 1805 roku, kiedy to karmelici udostępnili ogółowi 
wiernych kościół. W świątyni znajduje się piękny obraz Matki Bożej Szkaplerz-
nej oraz kaplica św. Rafała Kalinowskiego Obecnie teren klasztorny służy jako 
miejsce rekolekcji, dni skupienia, odpoczynku. Rozsiane są na nim kapliczki, któ-
re można obejrzeć wędrując tak zwanymi dróżkami karmelitańskimi.

Z archiwum klasztornego oo. kar-
melitów bosych

Z archiwum klasztornego oo. kar-
melitów bosych Klasztor karmelitów w Czernej w latach 40. XX w. 

Z archiwum klasztornego oo. karmelitów bosych
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ŚCIEŻKAMI 
JANA PAWŁA II

Jan Adamczewski
Kraków od A do Z, wyd. KAW, Kraków 

1992
Opowieści starego Krakowa, wyd. 

Skrzat, Kraków 1998
—
Czerna. Sanktuarium M.B. Szkaplerznej 

Klasztor Karmelitów Bosych. Prze-
wodnik pielgrzyma, wyd. Alatus, 
Czerna–Katowice 2013

—
Stanisław Dziedzic
Kraków to jest wielka rzecz, wyd. Petrus, 

Kraków 2012
Portrety niepospolitych, wyd. Petrus, 

Kraków 2013
—
Władysław Łuszczkiewicz 
Dawny romański kościół św. Wojciecha 

na podstawie własnych zdjęć i badań, 
Rocznik Krakowski, tom 3, 1900. http://
mbc.malopolska.pl/publication/13440

—
Michał Rożek
Alter Roma. Święte miejsca Krakowa, 

wyd. WAM, Kraków 2007 
Bazylika Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Krakowie (z Edwardem Sto-
chem SJ), wyd. WAM, Kraków 2007

Bazylika św. Floriana, wyd. Petrus 2013
Groby królewskie na Wawelu, wyd. Pe-

trus, Kraków 2015
Krakowska katedra na Wawelu. Dzieje – 

ludzie – sztuka – zwyczaje, wyd. Pe-
trus, Kraków 2015

Mistyczny Kraków, wyd. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1991

Mitologia Krakowa, wyd. Salwator, Kra-
ków 2008

Panteon narodowy na Skałce, Centralny 
Ośrodek Informacji Turystycznej, Kra-
ków 1987

Polskie insygnia koronacyjne, wyd. Pe-
trus, Kraków 2011 

Polskie koronacje i korony, KAW 1987
Przewodnik Pielgrzyma po kościołach 

i sanktuariach Krakowa, Wieliczki i oko-
lic, wyd. Petrus, Kraków 2016

Przewodnik po zabytkach i kulturze Kra-
kowa, wyd. PWN, Warszawa 2003 

Sekrety Krakowa, wyd. WAM, Kraków 
2003

Święty Brat Albert wyd. WAM, Kraków 
2005

Skałka, wyd. Petrus 2013 
Urbs celeberrima. Przewodnik po zabyt-

kach Krakowa, wyd. WAM, Kraków 
2006

Wielcy pod Wawelem, wyd. Petrus, Kra-
ków 2013

Wit Stwosz, wyd. Petrus, Kraków 2014
Zwiedzamy Kraków w trzy dni, wyd. 

WAM, Kraków 2008

STRONY INTERNETOWE

encyklopediakrakowa.pl
www.franciszkanska3.pl
krakow.pl (zakładka Odwiedź Kraków) 
www.skalka.paulini.pl
www.janpawel2.pl/
krakow.dominikanie.pl
www.krakow.karmelici.pl
debniki.sdb.org.pl
bazylikaserca.pl
www.wawel.krakow.pl
www.mogila.cystersi.pl
sanktuariumzabawa.pl
www.milosierdzie.pl
www.albertynki.pl

Warto przeczytać

Przewodnik pielgrzyma po Krakowie
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Pałac Biskupi
ul. Franciszkańska 3

Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierp-
nia 1944 r. jako student konspira-
cyjnego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej. Święce-
nia kapłańskie przyjął 1 listopada 
1946 r. z rąk księcia kard. Adama Ste-

fana Sapiehy w jego prywatnej kapli-
cy. W tutejszej kurii metropolitalnej 
od 1958 r. ks. Karol Wojtyła pełnił po-
sługę biskupa, a potem metropolity 
krakowskiego, aż do 16 października 
1978 r. – dnia wyboru na Stolicę Apo-
stolską. Jan Paweł II mieszkał w tym 
pałacu podczas każdej z pielgrzymek 
do Krakowa. Nad wejściem do bu-
dynku znajduje się sławne okno, 
z którego rozmawiał z przybyłą na 
spotkania z nim młodzieżą. Na dzie-
dzińcu pałacu stoi dziś pomnik Jana 
Pawła II, dar i dzieło Jole  Sensi Croci, 
odsłonięty w maju 1980 r. Obok kurii 
metropolitalnej znajduje się główny 
budynek Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej erygowanej w 1981 r. przez 
Jana Pawła II, następczyni Wydzia-

1
łu Teologicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Uczelnia od 2009 roku 
nosi nazwę Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II.

Bazylika św. Franciszka 
z Asyżu oo. Francisz
kanów
ul. Franciszkańska 2

Ks. Karol Wojtyła miał w tym koście-
le „swoją” ławkę. Od czasów studenc-
kich bardzo często przychodził tu się 
modlić. Tutaj podczas pierwszej piel-
grzymki do ojczyzny, 9 czerwca 1979 r., 
Jan Paweł II spotkał się z ludźmi cho-
rymi i uczestniczył w prawykonaniu 
kantaty-oratorium Beatus vir (Błogo-
sławiony mąż), napisanej przez Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego ku czci św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika (na 
900-lecie śmierci świętego).

2

Kościół św. Józefa 
ss. Bernardynek
ul. Poselska 21

Klasztor i barokowy kościół powstały 
pod koniec XVII w. W ołtarzu głów-
nym kościoła znajduje się nietypowy 
obraz św. Józefa wędrującego z Jezu-
sem w wieku chłopięcym. Św. Józef 
był dla Karola Wojtyły szczególnym 

wzorem ojca i opiekuna. Jako biskup 
krakowski kard. Wojtyła często tu 
przychodził powierzać św. Józefowi 
trudne sprawy diecezji krakowskiej, 
bo – jak mówił – biskup nie może za-
pomnieć, że ma być ojcem.

Kamienica  Dziekańska
ul. Kanonicza 21

Ks. Karol Wojtyła mieszkał tu jako bi-
skup w latach 1958–1967, a wcześniej 
– od 1951 r. – w sąsiednim domu pod 
nr 19. Obecnie w obu tych budynkach 
mieści się Muzeum Archidiecezjal-
ne Kardynała Karola Wojtyły, w któ-
rym m.in. prezentowane są pamiątki 

3

4

związane z Janem Pawłem II. Na por-
talu kamienicy widnieje wymowny 
napis Procul este profani (Z dala bądź-
cie, niegodni). Po przeciwnej stronie 
ulicy (pod nr. 18) mieści się pierwsza 
siedziba Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” powołanego w styczniu 
2006 r. przez metropolitę krakowskie-
go kard. Stanisława Dziwisza.

Wyższe Seminarium
Duchowne Archidiecezji  
Krakowskiej
ul. Podzamcze 8

Gmach seminarium zaprojektował ar-
chitekt Gabriel Niewiadomski. Wznie-

5
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siono go w latach 1899–1902. Karol 
Wojtyła przebywał tu po wycofaniu 
się wojsk niemieckich z Krakowa, od 
1945 r. jako student Wyższego Semi-
narium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej.

Bazylika Archikate
dralna św. Stanisława 
ze Szczepanowa i św. 
Wacława na Wawelu
Wawel 3

W podziemiach katedry, w krypcie 
św. Leonarda, 2 listopada 1946 r. ks. 
Karol Wojtyła odprawił swoją pierw-
szą mszę św., m.in. w intencji swoich 
zmarłych rodziców i brata. W uroczy-
stość św. Wacława, patrona katedry, 
28 września 1958 r. ks. Karol Wojty-
ła został konsekrowany na biskupa. 
Jako motto na swoim herbie wy-
brał łacińskie słowa Totus Tuus (Cały 
Twój). Będąc następcą św. Piotra 

6

w Rzymie, Jan Pa-
weł II przybywał 
do katedry w la-
tach: 1979, 1983, 
1987, 1991, 1997, 
1999 i 2002.

Podczas swo-
jej pierwszej piel-
grzymki do oj-
czyzny, w 900. 
rocznicę męczeń-
skiej śmierci św. 
Stanisława BM, modlił się przy jego 
grobie. Osiem lat później odprawiał 
mszę św. przy łaskami słynącym 
krzyżu Królowej Jadwigi, a w sierp-
niu 2002 r. przed konfesją św. Stani-
sława odmówił modlitwę brewia-
rzową. Przed katedrą stoi odsłonięty 
12 października 2008 r. pomnik Jana 
Pawła II wykonany z brązu przez Gu-
stawa Zemłę i Pawła Pietrusińskiego.

Bazylika św. Michała
Archanioła i św. Stani
sława ze Szczepanowa 
oo. Paulinów na Skałce
ul. Skałeczna 15

Na Skałkę prowadzi z Wawelu szlak 
pielgrzymi królów polskich, który 
przemierza coroczna majowa proce-
sja św. Stanisława z udziałem Epi-
skopatu Polski. Karol Wojtyła jako 
arcybiskup Krakowa był od 1963 r. 
gospodarzem i uczestnikiem tych 
procesji.

7

W 1979 roku, podczas pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
związanej również z uroczystościa-
mi 900-lecia śmierci św. Stanisława, 
odbyło się tu niezapomniane spotka-
nie z młodzieżą akademicką, a także 
ze światem nauki, kultury i sztuki. Za 
sadzawką w ogrodzie umieszczo-
ny jest krzyż upamiętniający to spo-
tkanie, a w kościele znajduje się po-
piersie Jana Pawła II. Na placu przed 
klasztorem stoi pomnik papieża au-
torstwa Czesława Dźwigaja, odsło-
nięty 3 listopada 2007 r.

Kościół św. Stanisława 
Kostki xx.  Salezjanów 
na  Dębnikach
ul. Konfederacka 6

Był to kościół parafialny Karola Woj-
tyły podczas jego pobytu na Dęb-
nikach w latach 1938–1944. Młody 
Wojtyła modlił się często w tutej-
szej kaplicy Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych. W lutym 1940 r. poznał 

8

tu Jana Tyranowskiego jako współ-
uczestnika religijnych spotkań mło-
dzieży, organizowanych z inspiracji 
księży salezjanów. W tym kościele 
3 listopada 1946 r. ks. Karol Wojty-
ła odprawił swą pierwszą mszę św. 
z udziałem wiernych. Tu spoczywają 
doczesne szczątki sługi Bożego Jana 
Leopolda Tyranowskiego, swego ro-
dzaju mistrza duchowego młodego 
Karola Wojtyły.

Dom Jana 
 Tyranowskiego
ul. Różana 11 
dostępny tylko z zewnątrz

W tym domu spotykali się człon-
kowie Żywego Różańca, do któ-
rych (w latach 1940–1944) należał 
Karol Wojtyła. Grupę tę prowadził 
sługa Boży Jan Leopold Tyranow-
ski (1901–1947). Był prostym kraw-
cem, ale jednocześnie człowiekiem 
o bogatej duchowości. Jego mi-

9
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strzami duchowymi byli św. Jan od 
Krzyża i św. Teresa od Krzyża. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II nazwał go 
wychowawcą-teologiem, aposto-
łem Bożej wielkości, Bożej piękno-
ści. Jan Tyranowski ujmował innych 
swoją religijnością. Co-
dzienne kilkugodzinne 
medytacje nie zamy-
kały go jednak na in-
nych ludzi, wręcz prze-
ciwnie – wzmagały 
w nim potrzebę apo-
stolstwa. W 1997 r. na-
stąpiło otwarcie pro-
cesu beatyfikacyjnego 
sługi Bożego Jana Ty-
ranowskiego. W mar-
cu 2000 r. proces na 
szczeblu diecezji został 

zamknięty, a dokumentację prze-
kazano watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.

Dom przy  
ul. Tynieckiej 10

Latem 1938 r. Karol Wojtyła zamiesz-
kał wraz ze swym ojcem (Karolem 
Wojtyłą seniorem) w dwóch poko-
jach z kuchnią sutereny domu swo-
jego wuja Roberta Kaczorowskie-
go. Przebywał tu w latach 1938–1944 
podczas studiów polonistycznych na 
UJ, pracy w kamieniołomie i zakła-
dach sodowych oraz studiów filozo-
ficznych w zakonspirowanym semi-
narium duchownym. Po śmierci ojca 
Karola Wojtyły w roku 1941 w domu 
tym zamieszkał przybyły z Wadowic 
reżyser teatralny i założyciel Teatru 
Rapsodycznego Mieczysław Kotlar-
czyk z żoną.

10

Dom przy  
ul. Szwedzkiej 12
dostępny tylko z zewnątrz

Karol Wojtyła przebywał tu kilka ty-
godni po potrąceniu przez ciężarów-
kę niemiecką 29 lutego 1944 r. Po re-
konwalescencji przeniósł się z tego 
miejsca do seminarium duchow-
nego. W tym domu mieszkała za-
przyjaźniona z nim Irena Szkocka 
z córką Zofią Poźniakową i jej mę-
żem. Tutaj kontynuowano spotka-
nia młodych pisarzy, aktorów i ma-
larzy, które wcześniej odbywały się 
w willi Pod Lipkami na Salwatorze 
przy ul. Księcia Józefa 55a. W domu 
przy ul. Szwedzkiej w 1946 r. odby-
ło się także poprymicyjne spotka-
nie ks. Karola Wojtyły z przyjaciółmi. 
Jeszcze jako biskup Wojtyła przycho-
dził tu co roku na śpiewanie kolęd 
w okresie Bożego Narodzenia.

11

Dom Pod Lipkami
ul. Księcia Józefa 55a

Irena Szkocka, zwana przez Karola 
Wojtyłę „Babcią Szkocką”, opieko-
wała się młodym Wojtyłą w swoim 
domu po potrąceniu go w okolicach 
ronda Matecznego przez niemiec-
ką ciężarówkę w lutym 1944 r. Tutaj 
też uczestniczył w organizowanych 
przez państwa Szkockich wieczorach 
literacko-muzycznych i pobierał lek-
cje języka francuskiego.

Dom przy  
ul. Komorowskiego 7
dostępny tylko z zewnątrz

Jest to miejsce, w którym 22 sierpnia 
1941 r. spotkali się przyjaciele Karola 
Wojtyły i postanowili utworzyć kon-
spiracyjny Teatr Rapsodyczny. Ini-
cjatorem tego niezwykłego teatru 
słowa był Mieczysław Kotlarczyk, 
a Karol Wojtyła od początku był jed-
nym z głównych aktorów i współ-
twórców spektakli. Mieszkanie przy 

12
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ul. Komorowskiego należało do pań-
stwa Dębowskich. Teatr Rapsodycz-
ny przetrwał do 1967 roku, kiedy to 
został zamknięty przez władze ko-
munistyczne.

Kamień papieski 
na Błoniach

Ważący 26 ton kamień granitowy 
z okolic Morskiego Oka został tu 
umieszczony w październiku 1997 r. 

14

z inicjatywy ówczesnego metropo-
lity krakowskiego kard. Franciszka 
Macharskiego w 19. rocznicę inaugu-
racji pontyfikatu Jana Pawła II. Głaz 
upamiętnia spotkania Jana Paw-
ła II z pielgrzymami na Błoniach od 
czerwca 1979 r. Daty kolejnych wizyt 
w Polsce papieża to: 1979 (pamiętne 
Bierzmowanie Narodu), 1983, 1987, 
1997 i 2002 r. W 1999 r. z powodu na-
głej choroby papież nie mógł wziąć 
udziału w uroczystościach. Napis na 
kamieniu brzmi: Ty jesteś Skała.

Pomnik Jana Pawła II
w Parku im. dr. H. Jordana,
wejście od al. 3 Maja

W parku stoi pomnik Jana Pawła II 
autorstwa Stefana Dousy, ufundo-
wany w 2000 r. przez Zarząd Regio-
nu Małopolska NSZZ „Solidarność”. 
Z tego miejsca szlak wędrówki z Ja-

15

nem Pawłem II po Krakowie wiedzie 
trasą tzw. białego marszu. 17 maja 
1981 r., w odpowiedzi na zamach 
na Ojca Świętego, pół miliona ludzi 
ubranych na biało (symbol światło-
ści i dobra) w milczeniu przeszło na 
krakowski Rynek, aby zamanifesto-
wać swą jedność z walczącym o ży-
cie papieżem, przeciwstawić się prze-
mocy, dać odpowiedź złu.

Dom przy  
ul. Felicjanek 10
dostępny tylko z zewnątrz

Po śmierci ojca w 1941 r. Karol Wojty-
ła mieszkał w tym domu przez kilka 
miesięcy. Gościny udzieliła mu rodzi-
na Juliusza Kydryńskiego – przyjacie-
la ze studiów polonistycznych oraz 
podziemnych działań teatralnych.

16
Filharmonia Krakowska 
/ Dom Katolicki
ul. Zwierzyniecka 1

Inicjatorem budowy Domu Kato-
lickiego był kard. Adam Sapieha. 
Gmach późniejszej Filharmonii im. 
Karola Szymanowskiego w Krako-
wie powstał według projektu Józefa 
Pokutyńskiego w 1931 r. Tutaj 15 paź-
dziernika 1938 r. w sali Błękitnej od-
był się wieczór literacki „Drogą topo-
lowy most”, podczas którego swoje 
wiersze czytał także Karol Wojtyła.

Collegium Novum  
Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24

W 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął 
studia polonistyczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W czasie wojny konty-
nuował tajne studia między innymi 

17

18



Ś c i e ż K a M i  j a n a  P a W ł a  i i 115

 1. Pałac Biskupi 
(ul. Franciszkańska 3)

 2. Bazylika św. Franciszka z Asyżu oo. 
Franciszkanów (ul. Franciszkańska 2)

 3. Kościół św. Józefa ss. Bernardynek 
(ul. Poselska 21)

 4. Kamienica  Dziekańska 
(ul. Kanonicza 21)

 5. Wyższe Seminarium Duchowne Archi-
diecezji Krakowskiej 
(ul. Podzamcze 8)

 6. Bazylika Archikatedralna św. Stani-
sława ze Szczepanowa i św. Wacława 
(Wawel 3)

 7. Bazylika św. Michała Archanioła i św. 
Stanisława ze Szczepanowa oo. Pauli-
nów na Skałce (ul. Skałeczna 15)

 8. Kościół św. Stanisława Kostki 
xx.  Salezjanów na  Dębnikach 
(ul. Konfederacka 6)

 9. Dom Jana  Tyranowskiego 
(ul. Różana 11)

10. Dom przy ul. Tynieckiej 10

11. Dom przy ul. Szwedzkiej 12 
(dostępny tylko z zewnątrz)

12. Dom Pod Lipkami (ul. Księcia Józefa 55a)

13. Dom przy ul. Komorowskiego 7

14. Kamień papieski na Błoniach

15. Pomnik Jana Pawła II w Parku 
im. dr. H. Jordana

16. Dom przy ul. Felicjanek 10

17. Filharmonia Krakowska / Dom 
 Katolicki (ul. Zwierzyniecka 1)

18. Collegium Novum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (ul. Gołębia 24)

19. Kolegiata Akademicka św. Anny 
(ul. św. Anny 11)

20. Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)

21. Bazylika Mariacka Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (Rynek Gł.)

Przebieg szlaku „Ścieżkami Jana Pawła II”
w centrum Krakowa

22. Bazylika św. Floriana  
(ul. Warszawska 1)

23. Pomnik Jana Pawła II w Parku Strze-
leckim (ul. Lubicz)

24. Grób Rodziców Jana Pawła II 
na Cmentarzu Rakowickim 

25. Kościół św. Jadwigi Królowej 
(ul. Łokietka 60)

26. Szpital im. Jana Pawła II 
(ul. Prądnicka 80)

27. Kościół Ecce Homo ss. Albertynek 
(ul. Woronicza 10)

28. Kościół Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
(ul. Dobrego Pasterza 4)

29. Kościół św. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Mistrzejowicach 
(os. Tysiąclecia 86)

30. Kościół Matki Bożej Królowej Polski 
Arka Pana w Bieńczycach 
(ul. Obrońców Krzyża 1)

31. Klasztor oo. Cystersów w Mogile 
(ul. Klasztorna 11)

32. Kościół MB Nieustającej Pomocy 
oo. Redemptorystów  
(ul. Zamojskiego 56)

33. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach  
(ul. Siostry Faustyny 3–9)

34. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się!” (ul. Marcika 3)

35. Dawne Zakłady  Sodowe „Solvay” 
(ul. Zakopiańska 62, obecnie – Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Solvay”)

36. Kamieniołomy na Zakrzówku 
(kapliczka przy skrzyżowaniu ulic: No-
rymberska / Wyłom)

37. Klasztor oo. Benedyktynów w Tyńcu 
(ul. Benedyktyńska 37)

38. Międzynarodowy Port Lotniczy 
im. Jana Pawła II (Kraków – Balice)
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na Wydziale Teologicznym tej uczel-
ni. Na tym uniwersytecie w 1948 r. 
młody ks. Wojtyła uzyskał stopień 
doktora i prowadził wykłady z ety-
ki społecznej, a w 1954 r. habilitował 
się – jako ostatni przed usunięciem 
wydziału z UJ. Wszechnica Jagielloń-
ska nie zapomniała o swoim profe-
sorze i 22 czerwca 1983 r. nadała Ja-
nowi Pawłowi II doktorat honoris 
causa.

Kolegiata Akademicka 
św. Anny
ul. św. Anny 11

Karol Wojtyła często modlił się 
w tym kościele przy relikwiach św. 
Jana Kantego, profesora Akade-
mii Krakowskiej z XV wieku. Przy-
szły papież stawiał świętego za 
wzór pracownikom nauki i studen-
tom. Odwiedzając Kraków w 1997 r., 
w kolegiacie akademickiej św. Anny 

19

wygłosił pamiętne przemówienie do 
pracowników nauki z okazji 600-le-
cia Wydziału Teologicznego UJ.

Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15

Najstarszy w Polsce, ufundowany 
w 1400 r., budynek uniwersytecki. 

20

W starej auli Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II 
odebrał tytuł doktora honoris causa 
pierwszej polskiej uczelni. Na Uni-
wersytecie Jagiellońskim Karol Woj-
tyła studiował najpierw polonistykę, 
a następnie teologię. Tutaj w 1948 r. 
obronił pracę doktorską.

Bazylika Mariacka 
Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny
Rynek Główny

W latach 1952–1957 Jan Paweł II był ka-
znodzieją i spowiednikiem w tej bazy-
lice. Jako papież odwiedził ją trzykrot-
nie, a w 1991 r. przy ołtarzu stojącym 
u jej wejścia odprawił mszę świętą, 
podczas której dokonał beatyfikacji bł. 
Anieli Salawy. 17 maja 1981 r. przed ba-
zyliką Mariacką zebrali się uczestnicy 

21

białego marszu zorganizowanego po 
zamachu na Ojca św. Wmurowane są 
tu tablice upamiętniające beatyfikację 
Anieli Salawy i biały marsz. Kilka dni 
po śmierci papieża, 7 kwietnia 2005 r., 
wyruszył stąd na Błonia zorganizo-
wany przez krakowską młodzież Bia-
ły Marsz Wdzięczności.

Bazylika św. Floriana
ul. Warszawska 1

W tej parafii od sierpnia 1949 r. ks. 
Karol Wojtyła był wikarym. Tutaj za-
inicjował działalność duszpasterstwa 
akademickiego, a jednocześnie kon-
tynuował swoją pracę naukową. 
Z parafii odszedł w listopadzie 1951 r., 
pozostając do 1958 r. duszpasterzem 
akademickim. 18 sierpnia 2002 r. na 
dziedzińcu bazyliki Jan Paweł II spo-
tkał się z mieszkańcami parafii.

22
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Pomnik Jana Pawła II 
w Parku Strzeleckim
ul. Lubicz

Pomnik Jana Pawła II stojący w par-
ku Strzeleckim został ufundowany 
przez krakowskie Bractwo Kurkowe 
dla upamiętnienia spotkania braci 
kurkowych z Ojcem Świętym w Wa-
tykanie. Monument odsłonięto 1 lip-
ca 2000 r. Figura z brązu, autorstwa 
prof. Czesława Dźwigaja, osadzona 
jest na kamieniu z czerwonego afry-
kańskiego granitu.

Grób Rodziców 
Jana Pawła II
na Cmentarzu Rakowickim
lokalizacja wskazana na planie 
przy wejściu do części wojsko-
wej cmentarza od ul. Prandoty

W nowej części cmentarza znajduje się 
grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczo-

23

24

rowskich. Pochowani są tutaj: matka 
Jana Pawła II Emilia z Kaczorowskich 
Wojtyłowa (zmarła w 1929 r.), ojciec 
Karol Wojtyła (zmarły w 1941 r.), brat 
Edmund Wojtyła (zmarły w 1932 r.), 
a także rodzice matki – Feliks i Ma-
ria Kaczorowscy oraz trzy inne oso-
by z rodziny Kaczorowskich. Groby te 
Jan Paweł II odwiedzał podczas każ-
dego pobytu w Krakowie. Po śmier-
ci papieża w 2005 r. odsłonięty został 
tu pomnik autorstwa Czesława Dźwi-
gaja, przedstawiający klęczącego Jana 
Pawła II z różańcem w ręku, zwróco-
nego w kierunku pobliskiego grobu 
rodziców.

Kościół św. Jadwigi 
Królowej
ul. Łokietka 60

W 1997 r. Jan Paweł II dokonał na Bło-
niach kanonizacji św. Jadwigi Królo-
wej, a także odwiedził ten kościół, co 
upamiętnia umieszczona nad wej-
ściem tablica z herbem papieskim. 
Przed kościołem stoi krzyż z ołtarza, 
przy którym podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł 
II odprawił mszę świętą na Błoniach.

Szpital im. Jana   
Pawła II
ul. Prądnicka 80

Pierwsze budynki szpitala zostały 
zbudowane w 1917 r. jako Miejskie 
Zakłady Sanitarne. Tutaj m.in. dwu-
krotnie przebywała na leczeniu św. 
Siostra Faustyna Kowalska. W 1948 r. 
instytucja przyjęła nazwę Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. 
dr Anki. Obecna Poliklinika Kardiolo-

25

26

giczna została zbudowana przez Fun-
dację „Cor Aegrum”. W 1990 r. nada-
no szpitalowi imię Jana Pawła II. Jego 
poświęcenia dokonał osobiście Oj-
ciec Święty 9 czerwca 1997 r.

Kościół Ecce Homo 
ss. Albertynek
ul. Woronicza 10

Tutaj mają swój klasztor siostry al-
bertynki, opiekujące się między inny-

27
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mi grobem rodziców Jana Pawła II na 
Rakowicach. W kościele znajduje się 
obraz Ecce Homo namalowany przez 
św. Brata Alberta. Postać świętego zo-
stała przedstawiona przez Jana Paw-
ła II w sztuce Brat naszego Boga. Od 
1998 roku kościół nosi miano Sanktu-
arium św. Brata Alberta.

Kościół Pana Jezusa 
Dobrego Pasterza
ul. Dobrego Pasterza 4

Od 1998 r. przy kościele stoi, widocz-
ny z drogi prowadzącej z Warszawy 
do Krakowa, pomnik Jana Pawła II 
z rękami uniesionymi w geście oj-
cowskiej opieki. Pomnik wykonany 
został dla uczczenia 20-lecia ponty-
fikatu papieża w warsztacie odlew-
nika Stanisława Kowalówki, a twarz 
Jana Pawła II wyrzeźbił Władysław 
Dudek.

28

Kościół św. Maksymi
liana Marii Kolbego 
w Mistrzejowicach
os. Tysiąclecia 86

W 1971 r. ks. Karol Wojtyła odprawił 
tu pierwszą pasterkę pod gołym nie-
bem, w miejscu, w którym życie reli-
gijne skupiało się pierwotnie wokół 
słynnej mistrzejowickiej drewnia-
nej budki. W obecności budownicze-
go kościoła, pierwszego proboszcza 
tej parafii – ks. Józefa Kurzei, 1 grud-
nia 1973 r. poświęcone zostały tym-
czasowe obiekty parafii. 13 maja 
1975 r. poświęcono miejsce pod bu-
dowę kościoła, a 22 czerwca 1983 r. 
Jan Paweł II konsekrował kościół 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go wybudowany według projektu 
Józefa Dutkiewicza. Przed kościołem 
od 1991 r. stoi pomnik Jana Pawła II 
wykonany według projektu Gusta-
wa Zemły.

29

Kościół Matki Bożej 
Królowej Polski Arka 
Pana w Bieńczycach
ul. Obrońców Krzyża 1

Historia powstania tutejszej para-
fii wiąże się z walką o drewniany 
krzyż postawiony tu przez miesz-
kańców nowej dzielnicy Krakowa 
(Nowej Huty), z założenia trakto-
wanej przez władze komunistyczne 
jako pozbawioną kościołów i sym-
boli religijnych. Od 1960 r. przy tym 
krzyżu bp Karol Wojtyła odprawiał 
pasterki pod gołym niebem. 14 paź-
dziernika 1967 r. – już jako kardynał – 
sprawował mszę św. na rozpoczęcie 
budowy kościoła, a 18 maja 1969 r. 
wmurował kamień węgielny pocho-
dzący z resztek murów konstantyń-
skiej Bazyliki św. Piotra, poświęco-
ny przez ówczesnego papieża Pawła 
VI. W 1973 r. ówczesny metropoli-
ta krakowski powiedział tutaj: Chy-
ba nie ma drugiej parafii w archidie-
cezji, w której bym tak często bywał 
jako wasz biskup. 15 maja 1977 r. kard. 

30
K. Wojtyła konsekrował kościół pw. 
Matki Bożej Królowej Polski, zbudo-
wany według projektu architekta 
Wojciecha Pietrzyka. W czasie pierw-
szej pielgrzymki do Polski Jan Pa-
weł II, odprawiając mszę św. w po-
bliskiej Mogile, wielokrotnie odnosił 
się do historii powstania tutejszej 
świątyni zwanej Arką Pana.

Klasztor oo. Cystersów 
w Mogile
ul. Klasztorna 11

Stare, prawie 800-letnie opactwo 
cysterskie w Mogile, wchodzące te-
raz w obręb Nowej Huty, mieści 
sanktuarium Podwyższenia Krzyża 
Świętego, do którego wielokrotnie, 
jako ordynariusz krakowski, przyby-
wał Karol Wojtyła. Był tu także jako 
papież podczas pierwszej pielgrzymki 
do Polski 9 czerwca 1979 r. Wypowie-
dziane wówczas przez niego słowa 
o tym, że nie można oddzielić ludz-
kiej pracy od krzyża, były nawiąza-

31
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niem do wcześniejszej o 20 lat wal-
ki o możliwość postawienia krzyża 
i wybudowania świątyni w Nowej 
Hucie. Na dziedzińcu sanktuarium 
znajduje się pomnik Jana Pawła II 
wykonany według projektu Marka 
Kordyacznego odsłonięty w 2008 r., 
a także stojące na stylizowanych ko-
lumnach tablice przypominające sło-
wa wypowiedziane tu przez Jana 
Pawła II w 1979 r. oraz fragment tek-
stu poematu Juliusza Słowackiego 
zapowiadającego nadejście słowiań-
skiego papieża.

Kościół MB  
Nieustającej Pomocy  
oo. Redemptorystów
ul. Zamoyskiego 56

Kościół został zbudowany w 1909 r. 
według projektu Jana Sasa-Zubrzyc-
kiego. Przed umieszczonym w ko-
ściele obrazem Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy podczas wojny często 
modlił się Karol Wojtyła w drodze 

32

powrotnej z nocnej zmiany z fabry-
ki „Solvay”. Obraz otrzymał w 1994 r. 
korony papieskie.

Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

Klasztor na łagiewnickim wzgórzu 
w Krakowie dobrze był znany Papie-
żowi. W czasie okupacji wstępował 
do zakonnej kaplicy na modlitwę. 
Potem jako młody kapłan uczestni-
czył w wielu uroczystościach. Będąc 
arcybiskupem krakowskim zainte-
resowany był działalnością duszpa-
sterską sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia i rozwijającym się 
kultem Jezusa Miłosiernego przeka-

33

zanym przez s. Faustynę. Jan Paweł II 
przybył do Sanktuarium dwukrotnie: 
w czerwcu 1997 roku oraz w sierp-
niu 2002 roku, kiedy to konsekrował 
nową bazylikę i zawierzył świat Bo-
żemu Miłosierdziu.

Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się!” 
ul. Marcika 3

Centrum powstało dla upamiętnienia 
wielkiego dziedzictwa osoby i ponty-
fikatu błogosławionego papieża Jana 
Pawła II oraz po to, aby jego przykład 
i słowo zostały przekazane następ-
nym pokoleniom. Na terenie cen-
trum znajdą się m.in.: Sanktuarium 
św. Jana Pawła II, hotel, sale konfe-
rencyjne, muzeum i centrum rekolek-
cyjne.

34 Dawne Zakłady 
 Sodowe „Solvay”
ul. Zakopiańska 62, obecnie –
Centrum Sztuki Współczesnej 
„Solvay”

W zakładach tych Karol Wojtyła był 
zatrudniony od 11 października 1940 r. 
– początkowo jako robotnik w kamie-
niołomach na Zakrzówku, a od lata 
1941 r. do sierpnia 1944 r. w oczyszczalni 
wody przy kotłowni. Pracował najczę-
ściej na nocnej zmianie, poświęcając 
wolne chwile na lekturę i modlitwę.

Kamieniołomy  
na Zakrzówku
kapliczka przy skrzyżowaniu 
ulic: Norymberska / Wyłom

W tutejszych kamieniołomach Ka-
rol Wojtyła pracował jako robotnik 

35

36



Ś c i e ż K a M i  j a n a  P a W ł a  i i124

od września 1940 r. do października 
1941 r. Zatrudniono go przy wysadza-
niu wapienia za pomocą ładunków 
amonitu oraz przy rozbijaniu bloków 
i ładowaniu ich na wagoniki kolejki 
wąskotorowej. W późniejszym okre-
sie roznosił ładunki amonitu, a na-
stępnie pracował jako pomocnik ma-
szynisty przy kolejce wąskotorowej 
dojeżdżającej do fabryki „Solvay”.

Klasztor oo. Benedyk
tynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37

Powstałe w XI w. opactwo wielo-
krotnie gościło Karola Wojtyłę, któ-
ry przyjeżdżał tutaj na swoje dni sku-
pienia i rekolekcje. Jak sam – już jako 
papież – mówił w czasie krótkiej 
i niespodziewanej wizyty 19 sierpnia 
2002 r., dużo temu miejscu zawdzię-
czał. Na pożegnanie Jana Pawła II 
benedyktyni zaśpiewali mu Ty jesteś 
Piotr – Opoka.

37 Międzynarodowy  
Port Lotniczy  
im. Jana  Pawła II
Kraków – Balice

Port lotniczy w podkrakowskich Ba-
licach (11 km na zachód od centrum 
Krakowa) 30 listopada 1995 r. otrzy-
mał imię Jana Pawła II. W holu głów-
nym oglądać można płaskorzeź-
bę poświęconą Ojcu Świętemu. Na 
płycie lotniska odbywały się uroczy-
stości powitania i pożegnania piel-
grzymującego do Polski Ojca Świę-
tego – przyloty: 14 czerwca 1999 r. 
i 16 sierpnia 2002 r. oraz wyloty: 
10 czerwca 1979 r., 23 czerwca 1983 r., 
16 sierpnia 1991 r., 10 czerwca 1997 r., 
17 czerwca 1999 r. i 19 sierpnia 2002 r. 
Podczas tego ostatniego pożegna-
nia na lotnisku w Balicach powie-
dział: A na koniec cóż powiedzieć, żal 
odjeżdżać. Odlatujący z Janem Paw-
łem II samolot zawrócił nad lotnisko 
i poleciał po raz ostatni nad Kraków, 
a następnie nad Wadowice i Tatry.
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Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” od po-
nad 18 lat zajmuje się propagowaniem wśród dzieci i młodzie-
ży wiedzy historycznej, kształtowaniem postaw patriotycznych 
oraz działalnością wydawniczą. 

W ramach prowadzonych działań realizujemy m.in. projekty: 

„Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” w Krakowie (od 2002 r.)
Celem realizacji projektu jest propagowanie wiedzy historycznej i kształtowanie po-
staw patriotycznych młodzieży. Idea ta, urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnic-
two młodzieży w realizowanych formach, połączone z rozpowszechnianiem na terenie 
Małopolski okolicznościowych wydawnictw. Kolejnym edycjom projektu realizowa-
nym z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę 
towarzyszy rozśpiewany „Tramwaj patriotyczny” w Krakowie oraz specjalne wydanie 
Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych.

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)
Przegląd Twórczości Patriotycznej umożliwia młodzieży wypowiedzenie się na tema-
ty, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. 
W zaproponowanej przez organizatorów szerokiej konwencji projektu mieszczą się za-
równo prace plastyczne i literackie, jak i fotograficzne i filmowe.

„Bohaterowie naszej przeszłości” – cykl spotkań z filmem historycznym (od 2009 r.)
Celem cyklu spotkań z filmem historycznym jest przypominanie młodym ludziom bo-
haterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z naszej najnowszej historii, o których pa-
mięć jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)
Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to unikatowy w skali kraju projekt sieci szlaków 
historyczno-turystycznych łączących miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, któ-
re wywarły duży wpływ na dzieje Małopolski i historię Polski. Obecnie realizujemy 
Szlak Powstania Styczniowego, I Kompanii Kadrowej, Powstania Krakowskiego oraz 
Insurekcji Kościuszkowskiej.

Działalność wydawnicza (od 2004 r.)
W ramach działalności edukacyjnej w latach 2015–2016 stowarzyszenie wydało m.in. 
książki: Wolne Miasto Kraków 1815–1846, Czas upadku, czas postępu. Czasy stanisła-
wowskie 1764–1795, które zostały bezpłatnie przekazane do bibliotek krakowskich pla-
cówek oświatowych (publikacje ukazały się w ramach projektu „Strażnicy Pamięci”). 

Mariusz Cupiał
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

pomysłodawca projektu „Strażnicy Pamięci” 

www.mec.edu.pl

Od wydawcy
Człowiek od zarania dziejów wędruje. W każdej wędrów-

ce towarzyszy mu niepokój i lęk przed nieznanym. Antoine de 
Saint-Exupéry podkreśla: […] jesteśmy jedni dla drugich piel-
grzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to 
samo spotkanie. Spotkanie z kim? Odpowiedź nasuwa się sama 
i jest dla wielu oczywista. Homo viator – człowiek pielgrzym 
potrzebuje na swej drodze wskazówek: […] poprowadzę cię 
drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę. Gdy pójdziesz 

nią – kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł, nie potkniesz się (Prz 4.11–12).
Celowość drogowskazów jest nieodzowna zarówno w życiu duchownym, 

jak i w naszej codziennej pracy zawodowej, naukowej, społecznej czy przy wy-
pełnianiu obowiązków rodzinnych, mówiąc językiem XXI wieku – to taki GPS. 

Stowarzyszenie, które mam przyjemność reprezentować – Małopolskie 
Centrum Edukacji „MEC”, od przeszło 18 lat działa na rzecz rozwoju edukacji pa-
triotycznej i obywatelskiej. Nasze książki i śpiewniki o tematyce historycznej 
i patriotycznej dotarły do tej pory do dziesiątek tysięcy odbiorców. Jest to spo-
łeczna działalność na rzecz naszych rodaków, Polonii czy naszych gości zza gra-
nicy. Jednakże to wszystko było dla nas, a w szczególności dla mnie za mało! 
Dlatego też przeszło rok temu zaproponowałem o. dr. Grzegorzowi Prusowi – 
przeorowi klasztoru na Skałce, aby napisał książkę o charakterze religijnym, na 
Światowe Dni Młodzieży w Polsce. 

Czemu akurat autor ze Skałki? Od czasów przyjęcia chrztu, 1050 lat temu, 
przez księcia Polan Mieszka I i jego drużynę wzgórza takie jak Skałka zostały za-
mienione po kulcie pogańskim na miejsca poświęcone Panu Bogu. Skałka to 
jedno z najważniejszych miejsc zarówno dla historii Polski, jak i Kościoła katolic-
kiego w Polsce. To właśnie tam 11 kwietnia 1079 roku zginął męczeńską śmier-
cią biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa – święty i patron Polski obok 
Najświętszej Maryj Panny i świętego Wojciecha. 

Na zakończenie chciałbym bardzo gorąco podziękować mojemu współ-
pracownikowi – panu Mariuszowi Jabłońskiemu KCStS, za wkład w przygoto-
wanie tej książki oraz panu dr. Marianowi Królowi GCCStS z Poznania.

dr Michał Daszczyszak GCCStS
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

pomysłodawca i wydawca „Drogowskazów” 
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