
Relikwie św. Teresy z Lisieux, zwa-
nej Małą Tereską, od 1994 roku 

wędrują po świecie. Obecnie są one 
złożone w relikwiarzu, ważącym 132 
kilogramy i osadzonym na drewnia-
nej podstawie, która posiada specjalne 
uchwyty umożliwiające wsuwanie drąż-
ków pomocnych przy jego noszeniu. 
Relikwie św. Tereski były obecne w 35 
krajach na wszystkich kontynentach. 
W Polsce przebywać będą od 1 maja 

do 15 sierpnia, i zo-
staną wystawione w 78 
świątyniach, chociaż 
nie jest wykluczone, że 
ta liczba będzie więk-
sza. Do Polski relikwie 
św. Teresy przybędą z 
Burkina Faso, a z Polski 
zostaną przewiezione 
na Seszele. 

ŚW. TERESKA PRZYBYŁA DO POLSKI

Relikwiarz 
został 
ufundowany 
w roku 1997, 
w stulecie 
śmierci Świętej,  
przez 
wiernych 
z Brazylii

Co byłoby, gdyby ludzie w 
powojennej Polsce nie 

okazywali publicznie swej 
wiary i miłości do Chrystusa 
i jego krzyża? Co byłoby, 
gdyby nie stawali w obronie 
wartości, które były cynicz-
nie deptane przez władze? 
Co byłoby, gdyby bohaterscy 
kapłani wraz z wiernymi nie 
walczyli o pozwolenie na bu-
dowę kościołów? Wiadomo: 
pustynia ducha! Dlatego nie 
można nigdy zapominać 
o ich ofierze.                 
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27 kwietnia, po blisko miesięcznej 
nieobecności związanej 
z pogrzebem Jana Pawła II 
oraz wyborem nowego Papieża, 
powrócił z Rzymu do Krakowa 
ks. kard. Franciszek Macharski. 

27 kwietnia wieczorem kilku-
set młodych ludzi zgromadziło 
się przed „papieskim oknem”, aby 
odmówić Apel Jasnogórski, i przy-
witać po powrocie z Rzymu swo-
jego Biskupa. Po godzinie 21 wy-
szedł do zebranych Ksiądz Kardy-
nał. Spontaniczne spotkanie prze-
rodziło się w prawie godzinną roz-
mowę z młodzieżą, podczas któ-
rej podzielił się swoimi przeżycia-
mi związanymi ze śmiercią i po-
grzebem Jana Pawła II, oraz tym 
wszystkim, co działo się w tym 
czasie w Krakowie i w Rzymie. Po-
dziękował młodzieży za ich posta-
wę po śmierci Jana Pawła II. 

Na drugi dzień Ksiądz Kardy-
nał spotkał się w kurii z dzien-
nikarzami. Dzieląc się swymi re-
fleksjami, powiedział, że w bo-
lesnych dniach choroby i śmier-

ci Jana Pawła II zasko-
czyło go, „jak wiele do-
bra, często skrywanego 
głęboko pod wieloma 
warstwami”, nosi czło-
wiek w sobie. A to, co 
najcenniejsze, bywa głę-
boko schowane i budzi podziw. 
Ksiądz Kardynał wyraził wdzięcz-
ność za to, że w dniach po śmier-
ci Papieża „nie zlękliśmy się peł-
nego grobu i nie byliśmy zawie-
dzeni, że nie było uzdrowienia”. 
„Wierzę, że Jan Paweł II jest tam 
dokąd nas prowadził, i widzimy 

go wpatrzonego w obli-
cze Boga” – wyznał Me-
tropolita krakowski.

Mówiąc o wizycie Be-
nedykta XVI w Polsce, ks. 
kard. Macharski powie-
dział, że nie powinniśmy 

mu podpowiadać, ani gdzie po-
winien pojechać i co powiedzieć, 
ani kiedy wizyta powinna nastą-
pić. Potwierdził, że Papież otrzy-
mał list, który młodzież krakow-
ska napisała do niego zaraz po 
wyborze, zapraszając go do od-
wiedzenia Krakowa. 

 

IO

Ks. kard. Franciszek Macharski dzielił się swymi refleksjami

Z perspektywy Rzymu
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KS. IRENEUSZ OKARMUS
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  W CYKLU PANORAMA PARAFII 

przedstawimy parafię pw. 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na osiedlu Krzysz-
kowice w Wieliczce.

  ROZMOWA Z KS. ZYGFRYDEM 
KOTEM, prezesem Chrze-
ścijańskiego Stowarzyszenia 
Twórców Sztuki Sakralnej 
„Ecclesia”.
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Na konferencję 
prasową 
ks. Kardynała 
przybyli 
dziennikarze 
prasy, radia 
i telewizji
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Pielgrzymka młodzieży
KRAKÓW – KALWARIA. 
20 maja odbędzie się XIII piel-
grzymka młodzieży katechizo-
wanej archidiecezji krakowskiej 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Mszy świętej na placu 
przed klasztorem prze-
wodniczyć będzie ks. 
kard. Franciszek Ma-
charski. W programie 
pielgrzymki jest rów-
nież koncert oraz obra-
zy sceniczne. Hasłem te-
gorocznej pielgrzymki są słowa: 
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. 
Nawiązują one do Światowego 
Dnia Młodzieży, który odbędzie 

się w sierpniu tego roku w Ko-
lonii. Niech zachętą do pielgrzy-
mowania będzie fragment orę-

dzia Jana Pawła II na Świa-
towy Dzień Młodzieży w 

Kolonii: „Drodzy mło-
dzi, również i wy ofia-
rujcie Panu złoto wasze-
go życia, czyli dobrowol-

nie pójdźcie za Nim z mi-
łości, wiernie odpowiada-

jąc na Jego wezwanie; niech 
się wznosi ku Niemu kadzidło 
waszej żarliwej modlitwy na Je-
go chwałę; ofiarujcie mu mirrę, 
to znaczy wdzięczną miłość do 
Niego”.

KRAKÓW. W Dworku Biało-
prądnickim (ul. Papiernicza 2) 
otwarta została wystawa fo-
tografii „Rzym w Krakowie”. 
Autorami zdjęć są uczestni-
cy warsztatów fotograficz-
nych, prowadzonych w Dwor-
ku przez znanego fotografi-
ka Włodzimierza Płanetę. W 
trakcie swego pobytu w We-
necji, grupa zaskoczona zo-
stała śmiercią Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Dlatego po-
stanowiła dołączyć do Pola-
ków przybywających w tych 
dniach do Rzymu. Owocem 
są fotografie obrazujące at-
mosferę tamtego szczególne-
go czasu.

Włodzimierz Płaneta od 
lat zajmuje się fotografią, 
współpracuje z prasą krakow-

ską, prowadzi warsztaty foto-
graficzne, jest organizatorem 
wielu imprez. Od 1986 uho-
norowany został ponad 40 
nagrodami i wyróżnieniami 
za swe zdjęcia. 

Wystawę oglądać moż-
na do 25 maja we wtorki 
i czwartki, w godzinach od 
10.00 do 21.00. 

Święto Bacowskie 
LUDŹMIERZ. 24 kwietnia gó-
rale z Podhala, Spisza i Ora-
wy w sanktuarium Matki Bo-
skiej w Ludźmierzu modlili się 
podczas Święta Bacowskiego 
za papieża Benedykta XVI – naj-
ważniejszego Bacę Świata. Po-
święcone zostały stada owiec 
i przekazano drewna do zapa-
lenia pierwszej tego lata wa-
try w bacówce. Ze studni sank-
tuaryjnej została pobrana i po-
święcona woda do pokropie-
nia zwierząt. Kustosz sanktua-
rium ks. Tadeusz  Juchas przy-
pomniał, że „od dawien daw-
na bacowie wędrowali do Ludź-
mierza po wodę święconą, któ-
rą kropili swe kierdle na znak, 
że owce i bydło są darem Bo-
żym i trzeba powierzać je Bo-
gu w modlitwie”. Następnie gó-
rale uczestniczyli w uroczystej 

Mszy św. z homilią ks. Fran-
ciszka Juchasa, brata kustosza, 
oraz odebrali z wielkiego gó-
ralskiego czerpaka poświęconą 
wodę do pokropienia w swo-
ich gospodarstwach wszystkich 
zwierząt. Każdy otrzymał tak-
że specjalny kalendarz wydany 
przez sanktuarium w Ludźmie-
rzu. Po Mszy św. w ogrodzie 
różańcowym odmówili mod-
litwę różańcową, złożyli wią-
zanki kwiatów i zapalili zni-
cze przed pomnikiem Jana Pa- 
wła II. Na koniec Święta Bacow-
skiego przed kościołem odby-
ło się symboliczne poświęcenie  
kierdla, czyli stada owiec. Po-
dobnego obrzędu dokonają ba-
cowie i juhasi podczas pierw-
szego redyku (wyprowadzenia 
na wypas) swoich owieczek i 
baranów.

Ze studni sanktuaryjnej została pobrana i poświęcona woda  
do pokropienia zwierząt

NOWY TARG. O twórczo-
ści literackiej i grze aktorskiej 
Karola Wojtyły opowiadała 22 
kwietnia mieszkańcom Nowe-
go Targu prof. Danuta Micha-
łowska z krakowskiej PWST, 
podczas spotkania z cyklu „Ko-
respondencja sztuk”. Wieczór 
wspomnień otworzył pianista 
Marek Ciesielski fragmentami 
nokturnu Fryderyka Chopina. 
D. Michałowska przypomnia-
ła pierwsze spotkanie z Te-
atrem Rapsodycznym Mieczy-
sława Kotlarczyka oraz listopad 
1941 roku, kiedy wspólnie z Ka-
rolem Wojtyłą i innymi aktora-
mi wystawiali  „Króla Ducha” 
Juliusza Słowackiego. Dla Da-
nuty Michałowskiej to był bar-
dzo ważny moment, w którym 
rzeczywistość aktorska młode-
go Wojtyły ustępuje powołaniu 
do kapłaństwa. „Kiedy popro-
siłam Ojca Świętego o upew-
nienie się w mojej interpretacji 
tych dwóch tygodni, odpisał, że 
»ujęłaś to najpiękniej i od ser-
ca«” – mówiła z wielkim wzru-
szeniem.  Uczestnicy spotka-
nia zgotowali prof. Michałow-
skiej owację na stojąco i ofiaro-
wali wiele bukietów kwiatów. 
Spotkanie zorganizowały no-
wotarski MOK i Stowarzysze-
nie „Drogami Tischnera”. 

Zmarł  
Leszek Dzięgiel
KRAKÓW. 19 kwietnia zmarł 
prof. Leszek Dzięgiel, znany 
etnolog, wieloletni szef Insty-
tutu Etnologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Był wieloletnim 
badaczem Kurdów, autorem 
licznych publikacji na ten te-
mat, twórcą polskiej kurdolo-
gii. Nie był uczonym „gabine-
towym”, swe badania prowa-
dził przede wszystkim w tere-
nie, w trakcie licznych wędró-
wek, potem dopiero konfron-
tując je z literaturą naukową. 
Był jednocześnie pisarzem po-
trafiącym w swych tekstach od-
dać doskonale rzeczywistość 
komunistycznej Polski, gdzie 
ciśnienie narzucanej odgórnie 
szarzyzny i nudy łączyło się 
z pragnieniem swobody, wy-
rażanym w wędrówkach tury-
stycznych małych grup przyja-
ciół, czy choćby w odbiegają-
cym od sztampy stroju, kupio-
nym „na ciuchach”. Świetnym, 
niezafałszowanym obrazem ta-
kiego prawdziwego życia w 
Krakowie lat 50. była książka 
wspomnień Dzięgla „Swoboda 
na smyczy”, wydana przez wy-
dawnictwo ARCANA. Jego teks-
ty ukazywały się również na ła-
mach krakowskiego dwumie-
sięcznika ARCANA, którego był 
współredaktorem.

Wieczór 
wspomnień
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Nie ma wątpliwości, że to Polacy

Fotografie z papieskiego Rzymu
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Choroba i śmierć Jana Pawła II 
przyćmiły bardzo ciekawą wystawę 
w krakowskim  
Muzeum Katedralnym,  
poświęconą wielkiemu człowiekowi 
średniowiecznego Kościoła i mężowi 
stanu Królestwa Polskiego, kard. 
Zbigniewowi Oleśnickiemu. Można 
ją obejrzeć jeszcze tylko do 8 maja  
do godz. 14.45.

Ekspozycja przygotowa-
na przez zespół Archiwum i 
Biblioteki Kapituły Katedral-
nej, kierowany przez ks. prof. 
Grzegorza Rysia, obecnego dy-
rektora Archiwum, pokazuje 
działalność kościelną i poli-
tyczną Oleśnickiego przez pry-
zmat dokumentów i pamiątek 
zachowanych w katedrze wa-
welskiej. Ułożono je w kilka 
działów odpowiadających ko-
lejnym etapom życia i działal-
ności tego biskupa, który od 
1423 r. przez 32 lata kierował 
diecezją krakowską: „Pierwsza 
monografia”, „Grunwaldzka 
uwertura”, „Kościół – schizmy 
– Europa”, „Katedra”, „Duszpa-
sterz i fundator”, „Testament”. 
Zwiedzający mają okazję zo-
baczyć słynne księgi i doku-
menty, które dotąd znali tyl-
ko z reprodukcji w rozmaitych 
publikacjach. Jest tu „Rocznik 

Katedry Krakowskiej” 
ze wzmianką o śmier-
ci Oleśnickiego, dzieła 
Jana Długosza: „Kata-
log biskupów krakow-
skich”, „Liber benefi-
ciorum” oraz „Anna-
les”, których obszerne 
części poświęcił swe-
mu biskupowi, bulla Papieża 
Marcina V z 1423 r. dająca 
Oleśnickiemu przed jego świę-
ceniami biskupimi dyspen-
sę od stanowiącej przeszko-
dę kanoniczną „zmazy”, jaką 
było powalenie w bitwie pod 
Grunwaldem w obronie kró-
la, przez dwudziestoletniego 
wówczas sekretarza królew-
skiego, miśnieńskiego rycerza 
Dypolda von Kökritz. Pamiątką 
bitwy grunwaldzkiej jest rów-

nież ofiarowany do ka-
tedry przez króla Wła-
dysława Jagiełłę, zdoby-
ty wówczas na Krzyża-
kach bogato ilustrowa-
ny egzemplarz Biblii. 

Świadectwem czyn-
nej działalności Oleśni-
ckiego w ówczesnym 

okresie schizm kościelnych są 
bulle od papieży, antypapieży 
i soborów. Jest m.in. bulla Eu-
geniusza IV z 1439 r., zawiada-
miająca o zawarciu unii floren-
ckiej. Od owego papieża Oleśni-
cki otrzymał po raz pierwszy ka-
pelusz kardynalski, którego nie 
przyjął, mimo zachęt króla. Miał 
zamiar przyjąć go natomiast od 
antypapieża Feliksa V (którego 
bulla jest na wystawie), ale tym 
razem nie zgodził się na to król. 

Ostateczne potwierdzenie swe-
go kardynalstwa (pierwszego w 
Polsce) otrzymał Oleśnicki do-
piero od Mikołaja V w 1439 r.

Dowodem dbałości Oleśni-
ckiego o katedrę i cały Kościół 
krakowski są m.in. pokazane na 
wystawie pierwsze zapisy cu-
dów królowej Jadwigi, ufundo-
wane przezeń księgi liturgicz-
ne oraz mapa jego fundacji re-
ligijnych, m.in. krakowski klasz-
tor bernardynów, uniwersytecka 
Bursa Jerozolimska, kościół w 
Piotrawinie. Fundacji bohatera 
ekspozycji są również dzwony 
katedralne „Urban” i „Kardynał”.

„Najbardziej podziwu god-
ne wydaje mi się łączenie przez 
Zbigniewa Oleśnickiego aktyw-
ności na różnych polach, prze-
de wszystkim sensu stricto po-
litycznym i kościelnym. Umożli-
wiały mu to intelekt najwyższej 
próby, umiejętny dobór kadry 
pomocniczej, która zajmowa-
ła się administracją diecezji kra-
kowskiej i zarządem dóbr stołu 
biskupiego, świetnie zorganizo-
wana łączność pocztowa i wy-
miana informacji, zarówno co 
do spraw wewnętrznych, kra-
jowych, jak w zakresie spraw 
międzynarodowych i Kościoła 
powszechnego” – podsumowa-
ła działalność Oleśnickiego Ma-
ria Koczerska, autorka jego naj-
nowszej biografii. 

BOGDAN GANCARZ

12 maja w Płokach k. Trzebini 
odbędzie się pielgrzymka do 
grobu Sługi Bożego ks. Michała 
Rapacza, niegdysiejszego pro-
boszcza tej parafii, zamordo-
wanego w 1946 r. przez bojówkę 
komunistyczną.

Pielgrzymka rozpocznie się 
o godz. 17 spotkaniem modli-
tewnym w lesie, gdzie zamordo-
wano ks. Rapacza. W drodze do 
kościoła parafialnego będzie od-
mawiany Różaniec, potem zaś 

modlitwy przy grobie kapłana 
męczennika. O godz. 18 rozpo-
cznie się Msza św. odprawiana w 
intencji beatyfikacji przez kapła-
nów z regionu Trzebini.

Po Mszy św. odbędzie się pre-
zentacja książki red. Janusza Jaś-
niaka „Błogosławiony las. Opo-
wieść o Słudze Bożym ks. Michale 
Rapaczu”. W bogato ilustrowanej 
książce, wydanej staraniem pa-
rafii w Płokach, bytomski dzien-
nikarz kreśli nie tylko szczegóły 
życia i męczeńskiej śmierci księ-

dza, ale także tło owej 
śmierci. Teren działal-
ności ks. Rapacza był 
opanowany przez ra-
dykalnie antyreligij-
nych działaczy socja-
listycznych i komuni-
stycznych. „Ksiądz pro-
boszcz ubolewał, że 
wielu mieszkańców w 
odpowiedzi na apel bi-
skupów zamiast przyjść do koś-
cioła, uczestniczyło w pierwszo-
majowych pochodach w Trzebini 

i Chrzanowie. (…) W 
Płokach podczas ma-
jowego nabożeństwa 
w św. Zofię nieznany 
osobnik ostrzelał z pi-
stoletu kościół” – opi-
suje autor wydarzenia 
jeszcze sprzed wojny.

Osoby pragnące 
uczestniczyć w piel-
grzymce lub nabyć 

książkę mogą kontaktować się 
z parafią w Płokach, tel. (12) 
61-37-163. BG

W Muzeum Katedralnym

Pierwszy polski kardynał

Pielgrzymka

Pamięci ks. Rapacza

Księgi 
ufundowane 
przez 
Oleśnickiego 
do katedry 
wawelskiej  
i jego ornat  
z herbem Dębno.
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Wzamierzeniu władz 
Nowa Huta mia-
ła być pierwszym 
w Polsce, wzor-

cowym miastem komunistycz-
no-ateistycznym, przeciwwagą 
dla „reakcyjnego i mieszczań-
skiego” Krakowa. Wraz z od-
wilżą 1956 roku działania pod-
porządkowane temu celowi 
na krótko osłabły. Rok później 
Urząd ds. Wyznań wydał zgo-
dę na lokalizację dużej świąty-
ni nie opodal Teatru Ludowego, 
przy ul. Marksa w Nowej Hucie. 
Wkrótce stanął tu symboliczny 
krzyż, poświęcony przez arcy-
biskupa Baziaka. Niedługo po-
tem komuniści wycofali się ze 
swej decyzji i postanowili, że na 
poświęconym już miejscu sta-
nie szkoła w ramach akcji „1000 
szkół na Tysiąclecie”. Zagarnięto 
także pieniądze wiernych prze-
znaczone na budowę świąty-
ni. Dwa miliony złotych z kon-
ta Komitetu Budowy Kościoła 

znalazło się nagle we włada-
niu  Funduszu Budowy Szkół. 
19 kwietnia 1960 nakazano, by 
proboszcz Bieńczyc, ks. Satora, 
usunął krzyż. Kapłan stanowczo 
odmówił. Tydzień później akty-
wiści PZPR polecili to zrobić ro-
botnikom. 

Jak za okupacji

27 kwietnia rano rozpoczęto 
wykopywanie krzyża. Przecho-
dząca obok grupa kobiet  prze-
pędziła robotników. Wokół ze-
brało się 100 osób i wciąż przy-
chodzili następni. „Zobaczy-
łam czterech robotników, któ-
rzy podważyli krzyż. W pobliżu 
stała Helena Musiał, z którą ra-
zem pracowałyśmy. Gdy krzyż 
zaczął się chwiać, chwyciłyśmy 
go i zaczęłyśmy krzyczeć. Pod-
biegło dwóch mężczyzn i po-
mogło nam, za nimi pojawiły 
się Helena Kędzierska i Halina 
Słabczyńska. Robotnicy nie byli 

agresywni, ale czuć było od nich 
wódkę. Ze sklepów biegło coraz 
więcej kobiet. Po chwili, gdy pod 
krzyżem zebrał się tłum, robot-
nicy odstąpili” – zapamiętała ra-
nek 27 kwietnia 1960 roku Zo-
fia Gaworek. 

Wśród zebranych  była także  
Janina Drąg. „Idąc po siódmej 
do sklepu, zauważyłam, że pod 
krzyżem kobiety sprzeczają się 
z robotnikami, którzy mówili, 
że będą robić wykopy pod szko-
łę i mają usunąć krzyż. Zaczęła 
się awantura, robotników ode-
pchnięto od krzyża, pod którym 
natychmiast pojawiły się świece 
i kwiaty. Szybko zawiadomiłam 
siostrę i pobiegłam do szwagra, 
który przepisał punkt z konsty-
tucji PRL mówiący o wolności 
wyznania. Planszę  z tym cyta-
tem zawiesiłam na krzyżu. Póź-
niej przybyła milicja, szczując 
nas psami. Natychmiast przed 
oczyma stanęła mi okupacja hit-
lerowska, bowiem trzy lata spę-
dziłam w niemieckim obozie 
pracy i pamiętałam tak samo 
zachowujących się esesmanów. 
Gdy demonstracja rozprzestrze-
niła się na całą dzielnicę, w no-
cy milicja podpaliła krzyż. Wraz 
z mężem i szwagrem nosiły-
śmy wodę w wiadrach, aby go 
ugasić”.

Po południu do obrońców 
krzyża dołączyli wracający z pra-
cy robotnicy nowohuckich za-
kładów. Do miasta przywiezio-
no już setki milicjantów. Wie-
czorem sztab akcji pacyfikacyj-
nej zażądał od elektrowni wyłą-
czenia prądu z trakcji tramwajo-
wej, aby uniemożliwić dotarcie 
do Huty mieszkańcom i studen-
tom z Krakowa. Przez pomyłkę 
światło zgasło w całej dzielnicy. 
Wtedy demonstranci opanowa-
li plac Centralny i Teatralny oraz 
pobliskie ulice, zmuszając mi-
licję do wycofania się. W ciem-
nościach widać było łunę z zapa-
lonych zniczy i świec przy krzy-
żu, gdzie wciąż modlili się wier-

45 lat temu w Nowej Hucie

W obronie krzyża i pamięci
27 kwietnia 1960 roku 
w Nowej Hucie władze 

komunistyczne postanowiły 
usunąć krzyż, stojący 

na poświęconym placu 
przygotowanym pod 

budowę kościoła. Ludzie 
stanęli w jego obronie. 
Doszło do starć 
z milicją, padły 
strzały, polała 

się krew, areszty 
zapełniły się 

zatrzymanymi. Kilka 
dni później krakowski 
biskup Karol Wojtyła 

stwierdził: „Przyczyna 
wypadków leży w tym, 

że nie zrealizowano 
przyrzeczeń władz. 
Ludność wystąpiła  

w obronie rozpoczętych 
prac pod budowę kościoła 
i w obronie krzyża, który 
dla nich jest synonimem 

tego, w co wierzą”. 

tekst  
ANTONI BOGDANOWSKI

Obrona Krzyża 
zarejestrowana  

27 kwietnia 1960 r. 
przez nieznanego 

„świadka wydarzeń”



ni. Dopiero w nocy rozbito ostat-
nie skupiska ludzi.

Strzały do ludzi

Jan Lis już w pracy dowie-
dział się, że coś dzieje się pod 
krzyżem. Gdy przybył na miej-
sce, na placu było już około 
tysiąca osób. Śpiewali religijne 
pieśni, odmawiali litanie. Wkrót-
ce zaatakowała milicja i rozruchy 
przeniosły się na pobliskie ulice. 
Pod budynkiem dzielnicowej ra-
dy ludzie chwycili za kamienie i 
milicja zaczęła strzelać. „Ucieka-
liśmy w kierunku Czyżyn. Nagle 
coś  lekko mnie szarpnęło z le-
wej strony klatki piersiowej.  Po 
chwili poczułem w ustach krew, 
zakrwawiony był też płaszcz. W 
oczach pojawiły mi się ciemne 
plamy, zacząłem charczeć. Ostat-
kiem sił zdążyłem krzyknąć: Ko-
ledzy ratujcie! Przypadkowi męż-
czyźni chwycili mnie pod ręce i 
zatrzymali przejeżdżającą karet-
kę. Uratowali mi życie. Gdybym 
się przewrócił, zostałbym strato-
wany. Jestem wysokim mężczy-
zną, wtedy miałem biały płaszcz 
widoczny z daleka, stałem się 
więc łatwym celem” – wspominał 
Lis.  27 kwietnia 1960 roku wraz 
z pięcioma innymi mieszkańca-
mi Nowej Huty został postrze-
lony przez milicję. Kula przeszła 
przez lewe płuco nieopodal ser-
ca. Przeszedł dwie operacje, wy-
cięto mu żebro. Władze chciały 
zatuszować użycie przez milicję 
ostrej amunicji. Rannych zmu-
szono do podpisywania oświad-
czeń, że zostali poszkodowani 
od strzałów padających ze stro-
ny demonstrantów. 

Jednocześnie milicja przy-
stąpiła do pacyfikacji hoteli ro-
botniczych. Zaczęto przeszuki-
wać klatki schodowe, strychy i 
dachy. Aresztowano 147 osób. 
Zatrzymanym urządzano „ścież-
ki zdrowia”. Całą noc i następ-
ny dzień trwało patrolowanie 
okolicy. Opatrzono zaledwie 12 

demonstrantów, więk-
szość bała się prosić o 
pomoc lekarską. 6 osób 
znalazło się w szpita-
lach z ranami postrza-
łowymi. Wszczęto 170 
dochodzeń sądowych, 
166 wniosków skiero-
wano do kolegium. Później za-
trzymano kolejnych dwieście 
osób. Pomocą służyło zwłaszcza 
900 zdjęć, wykonanych przez 
agentów SB. Zapadły wyroki od 
6 miesięcy do 5 lat więzienia.

Ofiara obrońców krzyża nie 
poszła na marne. W 1967 ro-
ku ks. abp Wojtyła wbił łopa-
tę w ziemię pod budowę pierw-
szego nowohuckiego kościoła, 
który konsekrował na rok przed 
swym wyborem na Stolicę Pio-
trową. Przybywając już jako Oj-

ciec Święty Jan Paweł II 
do Nowej Huty podkre-
ślał, iż właśnie tutaj po-
twierdziło się, iż „nie 
można oddzielić krzyża 
od ludzkiej pracy”.

Miasto pracy  
i krzyża
Do wydarzeń z kwietnia 

1960 roku postanowili się od-
nieść także założyciele pierw-
szej opozycyjnej organizacji w 
Nowej Hucie – Chrześcijańskiej 
Wspólnoty Ludzi Pracy, powo-
łanej 27 kwietnia 1979 roku – 
inż. Franciszek Grabczyk, Jan 
L. Franczyk, Adam Macedoń-
ski, Wojciech Sukiennik. Zaczę-
li również wydawać poza za-
sięgiem cenzury pismo „Krzyż 

Nowohucki”, którego pomysło-
dawcą był Adam Macedoński.

„Obrona krzyża była wtedy 
zapomniana. Obrońcy krzyża ży-
li w rozproszeniu, bali się o tym 
mówić, nawet wśród sąsiadów. 
Dlatego wymyśliłem tytuł, który 
przywracał historyczną pamięć 
– „Krzyż Nowohucki”. To niesa-
mowite i symboliczne, że Pan 
Bóg wybrał Nową Hutę – pierw-
sze miasto komunistycznej Pol-
ski jako miejsce obrony krzyża” 
– podkreśla Adam Macedoński, 
plastyk, animator wielu opozy-
cyjnych inicjatyw w PRL.  

W dwudziestą rocznicę wy-
darzeń po Mszy św. w „Arce Pa-
na” zorganizowali przemarsz pod 
krzyż, w którym wzięło udział 
około tysiąca osób. Dr Jan L. Fran-
czyk, autor „Historii Kościoła w 
Nowej Hucie”, przypomina, że 
ta pierwsza niezależna nowohu-
cka manifestacja była momen-
tem przełomowym. Powoli świa-
domość, że w tym miejscu z taką 
determinacją walczono kiedyś o 
krzyż, zaczęła docierać do ludzi. 
Od tego czasu pod nowohuckim 
krzyżem już zawsze paliły się zni-
cze. „Praca i krzyż ten stary z mo-
gilskiego klasztoru Cystersów i 
ten nowy z 1960 roku ukształto-
wały to miasto. Jakże przejmu-
jąco mówił o tym Ojciec Święty 
Jan Paweł II w Mogile w czerwcu 
1979 roku.  Później czas »Solidar-
ności« i stan wojenny odmieniły 
Nową Hutę, która odnalazła swą 
tożsamość i korzenie wyrastają-
ce z potrzeb duszy ludzkiej, a nie 
sadzonek przywiezionych z Mos-
kwy” – podkreśla dr Franczyk. 

Dzisiaj wraz z Macedońskim 
zasiedli w jury konkursu o historii 
Kościoła w Nowej Hucie. Uczestni-
czyła w nim młodzież z kilkunastu 
krakowskich liceów. Finał odbył się 
w 35. rocznicę obrony krzyża. „To 
było wspaniałe przeżycie słuchać 
tych młodych ludzi tak doskona-
le przygotowanych” – podkreśla 
Franczyk. „Przypomnieli nam wy-
darzenia, które sami tworzyliśmy, 
ale wiele ze szczegółów już zapo-
mnieliśmy. Ta młodzież, pamiętając 
o swych korzeniach i tożsamości, 
z pewnością stworzy lepszą przy-
szłość” – dodał Macedoński.  

W Galerii przy al. Róż 3 w Nowej 
Hucie  do 11 maja można oglądać 
wystawę zdjęć i dokumentów 
związanych z obroną krzyża 
nowohuckiego.
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45 lat temu w Nowej Hucie

W obronie krzyża i pamięci

Dziś wielu 
obrońców krzyża 
może się modlić 
w nowej świątyni 
na osiedlu 
Teatralnym
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Rodzina Markowskich

Mgły, ścieżka w ogrodzie
Pan Bóg posyła mnie w te 

miejsca, w które chce, i jesz-
cze mi podpowiada kiedy nacis-
nąć spust migawki – powiedział 
Stanisław Markowski o swym fo-
tografowaniu. Artysta fotograf, 
który zachwyca się urodą świata i 
stara się zatrzymać w kadrze naj-
piękniejsze krajobrazy, harmo-
nijną architekturę i wizerunki lu-
dzi, którzy łączą piękno ducha i 
ciała, jest autorem najlepszych i 
najbardziej przejmujących zdjęć 
ze stanu wojennego w Polsce. 
Robił je z narażeniem zdrowia i 
życia swojego i własnej rodziny. 
Od 1980 roku poświęcił się foto-
grafii dokumentującej przemia-
ny społeczne i polityczne: samo-
spalenie Walentego Badylaka na 
Rynku Głównym, strajk w Stoczni 
Gdańskiej, uliczne demonstracje i 
walki z ZOMO, pogrzeb Bogdana 
Włosika w Nowej Hucie i portret 
matki ks. Jerzego Popiełuszki zro-
biony nad trumną w dniu pogrze-
bu syna, to tylko niektóre przy-
kłady obrazów, które są ikonami 
współczesnej historii Polski prze-
łomu. W tym miejscu należałoby 
wymienić najważniejsze dokona-

nia Stanisława Markowskiego, a 
jest ich sporo, ale poprzestańmy 
na jednym: w 1988 r. został wy-
różniony Nagrodą Niezależnych 
Dziennikarzy im. Eugeniusza 
Lokajskiego. Warto dodać, że ar-
tysta wydał ponad 20 albumów: 
m.in.: „Drogami św. Franciszka 
z Asyżu”, „Ziemia Zbawiciela” 
czy „Ziemia Apostołów Pawła 
i Jana” , ale nie te sukcesy są 
okolicznością pozwalającą pi-
sać o Markowskim. Pretekstem 
jest wystawa „W stronę światła”, 
która prezentuje dorobek ro-
dzinny Markowskich.  Twórczość 
Kazimierza, Aleksandra i 
Stanisława Markowskich po-
winna być rozpatrywana łącz-
nie. Mówił o tym prof. Stanisław 
Rodziński, który widzi wspól-
notę duchową twórców posłu-
gujących się nieco innymi środ-
kami. Mówił o tym Aleksander 
Markowski, brat Stanisława, ar-
tysta malarz po krakowskiej 
ASP, który pierwsze kroki sta-
wiał u swego ojca Kazimierza 
Markowskiego, ucznia Jana 
Matejki. Cykle obrazów „W stro-
nę światła”, które ciągle tworzy 

Aleksander, biorą się, 
jak powiedział ze wspo-
mnienia z dzieciństwa. 
Wielką pasją, której się 
poświęcił, jest kultywo-
wanie śpiewu dawnych 
polskich pieśni – od 
1996 roku organizuje wieczory 
poezji i muzyki. To efekt fascy-
nacji muzyką, którą w obu bra-
ciach Markowskich zaszczepił 

ojciec Kazimierz, będą-
cy także skrzypkiem w 
orkiestrze symfonicz-
nej, i matka, śpiewają-
ca często patriotyczne 
pieśni. 

Wystawę prac ma-
larskich i fotograficznych rodzi-
ny Markowskich, które można 
oglądać do 14 maja w Krypcie u 
Pijarów. 

 

EK

Stanisław  
i Aleksander 
Markowscy 
podczas otwarcia 
wystawy
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Ludzie cisną się do autenty-
ku – pisze o. Leon Knabit 

w książce o przekornym tytu-
le „Sakramenty i co z tego”. 
Wiarygodność i oryginalność 
zawsze pociąga. Osoba bene-
dyktyna z Tyńca potwierdza 
powyższą zasadę. Ten świa-
dek wiary radosnej rozmawia 
o rzeczach trudnych językiem 
prostym, komunikatywnym. 
Nie boi się krytyki Kościoła. 
Uważa, że „wychodzi mu ona 
na dobre”. W dialogu z mło-
dymi, często zbuntowanymi, 
opornymi, lub wręcz niewie-
rzącymi, otwarcie dzieli się 
duszpasterskimi spostrzeże-
niami; nierzadko krytycznymi. 
Umie dostrzec wartość i sens 
sakramentu chrztu, bierzmo-
wania czy Eucharystii, nie boi 

się także wskazać niedorzecz-
nych braków w korzystaniu 
z nich. Wynikają one często 
z niezrozumienia, ignorancji 
lub lenistwa. Daleki jest przy 
tym od tego, by siebie ukazy-
wać jako świętoszka. Szczerze 
opowiada o „wpadkach”, jakie 
mu się przydarzyły przez nie-
rzetelne przygotowanie się 
do Mszy św., zresztą wza-
jemne zwracanie sobie uwagi 
traktuje jako rzecz naturalną. 
Niegdyś postanowił przedsta-
wić arcybiskupowi Karolowi 
Wojtyle zastrzeżenia dotyczą-
ce jego posługi. Napisał list. 
Zaznaczył, że robi to w duchu 
soborowym – dialogu i poro-
zumienia, niemniej zastrzegł: 
„jeśli coś jest nie w porząd-
ku, to proszę list wrzucić do 

kosza, a mnie wyznaczyć po-
kutę; z radością ją przyjmę”. 
Ksiądz Arcybiskup odpisał, że 
list przeczytał dwa razy, prze-
myślał i dziękuje. Na końcu 
dodał: „Pilnuj mnie!”. 

O. Leon wychodzi z założe-
nia, że nie można zostawić nie-
wierzącego samemu sobie. Dla-
tego radzi: „Jeśli nie możesz roz-
mawiać z kimś o Panu Bogu, to 
rozmawiaj o nim z Panem Bo-
giem. Pan Bóg go kocha nie mniej 
niż ty”. Łatwiej jest jednak poma-
gać innym, będąc we wspólnocie. 
Rządzi się ona swoimi prawami. 
„Trzeba dawać, żeby była miłość i 
trzeba brać, żeby była pokora. Je-
śli jest tylko dawanie, to rodzi się 
arogancja i chamstwo, a jeśli jest 
tylko branie, to może zrodzić się 
podłość”.

Trudne – nie zawsze zrozu-
miałe dogmatyczne treści – na 
kartach książki o. Leona Knabi-
ta wydają się dziwnie jasne. Prze-
kazane z prostotą, bez patosu na-
bierają nowego blasku i pobudza-
ją do spokojnej refleksji oraz sa-
mokrytyki. Dotyczą przecież rze-
czy ważnych, tego, czym żyje Koś-
ciół od wieków i co jest jego 
duchowym bogactwem. Poczu-
cie humoru 76-letniego mnicha, 
a także często cytowane „przy-
padki” z jego życia czynią lektu-
rę przyjemną. Dodatkowym walo-
rem książki jest jej kieszonkowy 
rozmiar i, co istotne dla niecierp-
liwych, nieduża objętość. 
S. KATARZYNA WYSOCKA OVM

Leon Knabit OSB: „Sakramenty i co z 
tego”, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2004

Nasze książki

Nie uprawiać lipy
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W Muzeum Narodowym

Dziedzictwo mistrza
z Norymbergi

Zwiedzający w krakowskim 
Muzeum Narodowym
nową wystawę pt. „Wokół Wita 
Stwosza”, dopiero po chwili 
zauważają, że trzymany
przez nich obszerny katalog 
lub folder wystawy ma dziwnie 
wylakierowaną okładkę. 
Uważne przyjrzenie się pokazuje, 
że lakierowane fragmenty fałd 
płaszcza św. Jana na fotografii 
rzeźb średniowiecznego Ogrojca 
z kościoła w Ptaszkowej koło 
Nowego Sącza, układają się 
w ukrytą sygnaturę autora: 
„STVOS”.

Owo odkrycie, dokonane 
przez konserwatorów Magda-
lenę i Stanisława Stawowia-
ków, oraz udokumentowa-
ne przez Pawła Pencakow-
skiego i Wojciecha Wa-
lanusa przypisanie Stwo-
szowi autorstwa krucy-
fiksu z kościoła w pod-
krakowskich Iwanowi-
cach, stało się główną 
inspiracją zorganizo-
wania wystawy, któ-
ra prezentuje doko-
nania genialnego 
mistrza średnio-
wiecznej rzeźby, 
autora wielu
wstrząsają-

cych dzieł religijnych (nie tyl-
ko ołtarza Mariackiego), a tak-
że   prace powstałe pod arty-
stycznym wpływem Stwosza  
w Małopolsce, na Dolnym Ślą-
sku i Pomorzu. Scenariusz wy-
stawy opracował Adam Orga-
nisty, zaś aranżację plastycz-
ną zaprojektował Adam Brin-
cken.

„Dzieła rzeźbiarza, po-
dobnie jak współczesnych mu 
– Michała Anioła czy Albrech-
ta Dürera – przejmują wyjąt-
kowym ujęciem w artystycz-
nej formie tajemnicy istnienia 
człowieka. Prezentacja wybit-
nych dzieł sztuki, do jakich 
niewątpliwie zaliczane są od 
stuleci rzeźby Wita Stwosza, 
dotyczyć może rozważań da-
leko wykraczających poza hi-
storię sztuki. Pragnieniem za-
tem organizatorów wystawy 
jest, by poruszając problema-

tykę twórczości rzeźbia-
rza, stwarzała ona oka-

zję do rozważań 
estetyczno-filo-

zoficznych, a 
tym, którym 
będzie to da-

ne – podnietę 
do przeżyć re-
ligijnych” – na-

pisał Adam Orga-
nisty.
Ciekawym pomy-

słem było pokazanie 
także rzeźb religij-
nych z okresu poprze-

dzającego przybycie Stwosza 
do Krakowa. Charakteryzu-
ją się one wysokimi walorami 
artystycznymi, świadczącymi, 
że mistrz z Norymbergi nie 
przyjechał na tereny, gdzie 
królowały jedynie prymityw-
ne przedstawienia plastycz-
ne. Bardzo dobrze że poka-
zano także, jak dzieła Stwo-
sza oddziaływały na polską 
sztukę religijną od XVII do 
XXI wieku (m.in. obrazy Sta-
chowicza, krucyfiksy Madey-
skiego i Langmana, cykl obra-
zów i rysunków Wyczółkow-
skiego).

Pięknie wydany, kilku-
setstronicowy  katalog wy-
stawy  nie ogranicza się 
ty lko do opisania dzieł 
przedstawionych na wysta-
wie. Każdej części ekspo-
zycji poświęcono obszer-
ny, bogato ilustrowany roz-
dział, dodając także opisy i 
fotografie dzieł nieekspo-
nowanych, choćby powsta-
łego pod wpływem Stwo-
sza słynnego ołtarza mi-
strza Pawła z Lewoczy. Wy-
dano również przewodnik 
dla dzieci. Naukowym roz-
winięciem wystawy będzie 
też sesja naukowa „Wokół 
Wita Stwosza” w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodo-
wego, od 19 do 22 maja.

Wystawę można oglądać 
do 3 lipca w kamienicy Szo-
łayskich (ul. Szczepańska 11). 

Bilet normalny na wysta-
wę kosztuje 7 zł, ulgowy 
4 zł. Można również ku-
pić bilet łączony na eks-
pozycję w Muzeum Naro-
dowym i do bazyliki Ma-
riackiej (normalny 9 zł, 
ulgowy 7 zł). Informacja 
i rezerwacja dla grup: 
tel. (12) 292-81-83.

BOGDAN GANCARZ

Poświęconym piórem

ODWAGA
I WYRZECZENIE

20 kwietnia 
zarząd MKS 
Cracovia posta-
nowił między 
innymi ograni-
czyć do 6500 

liczbę widzów wpuszczanych 
na stadion podczas meczu. A 
wszystko po to, aby skutecz-
nie przeciwstawić się ban-
dytom na trybunach. Teraz 
widzowie mają być przypo-
rządkowani do konkretne-
go krzesełka na widowni, co 
znakomicie sprawdziło się 
w Anglii. To bardzo odważ-
na decyzja zarządu klubu. W 
wymiarze finansowym ta od-
waga kosztuje kilkaset tysię-
cy złotych straty do końca 
sezonu, bo o tyle mniej za-
robi klub na sprzedaży bile-
tów. Postanowienia zarządu 
są dowodem odwagi i deter-
minacji, i nie są to tylko dzia-
łania pozorne. I chwała za to 
działaczom. Nasuwa się myśl, 
że prawdziwa odwaga wią-
że się z gotowością ponosze-
nia ofiar i wyrzeczeń. Trzeba 
wspomnieć również o odwa-
dze przeważającej części wi-
dzów, którzy podczas me-
czu Cracovii z Zagłębiem (19 
kwietnia) gwizdami sprzeci-
wiali się, gdy rozwydrzona 
grupa szalikowców usiłowa-
ła śpiewać wulgarne teksty. 
To coś nowego! Trzeba było 
nie lada odwagi, ponieważ 
bandyci w szalikach Cracovii 
są nieobliczalni, i posuwa-
ją się do rękoczynów wobec 
widzów nastawionych poko-
jowo, o czym przekonali się 
niektórzy prawdziwi kibice 
Cracovii, którzy zostali pod-
czas meczu pobici. Myślę, że 
tak jak kiedyś Papież wlał od-
wagę w serca Polaków, gdy 
trzeba jej było, aby się prze-
ciwstawić brutalnym siłom 
państwa totalitarnego, tak 
teraz zza grobu dał ją praw-
dziwym kibicom. Działania 
prezesa klubu, działaczy i ki-
biców są znakomitym wypeł-
nieniem słów Papieża: „Nie 
lękajcie się”.                KS. IO

rza, stwarzała ona oka-
zję do rozważań 
estetyczno-filo-

zoficznych, a 
tym, którym 
będzie to da-

ne – podnietę 
do przeżyć re-
ligijnych” – na-

pisał Adam Orga-
nisty.
Ciekawym pomy-

słem było pokazanie 
także rzeźb religij-
nych z okresu poprze-

fotografie dzieł nieekspo-
nowanych, choćby powsta-
łego pod wpływem Stwo-
sza słynnego ołtarza mi-
strza Pawła z Lewoczy. Wy-
dano również przewodnik 
dla dzieci. Naukowym roz-
winięciem wystawy będzie 
też sesja naukowa „Wokół 
Wita Stwosza” w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodo-
wego, od 19 do 22 maja.

Wystawę można oglądać 
do 3 lipca w kamienicy Szo-
łayskich (ul. Szczepańska 11). 

Bilet normalny na wysta-
wę kosztuje 7 zł, ulgowy 
4 zł. Można również ku-
pić bilet łączony na eks-
pozycję w Muzeum Naro-
dowym i do bazyliki Ma-
riackiej (normalny 9 zł, 
ulgowy 7 zł). Informacja 

ne przez Pawła Pencakow-
skiego i Wojciecha Wa-
lanusa przypisanie Stwo-
szowi autorstwa krucy-
fiksu z kościoła w pod-
krakowskich Iwanowi-
cach, stało się główną 
inspiracją zorganizo-
wania wystawy, któ-
ra prezentuje doko-
nania genialnego 
mistrza średnio-
wiecznej rzeźby, 
autora wielu
wstrząsają-

W fałdach płaszcza św. 
Jana (u dołu po lewej stronie) 
mistrz Stwosz ukrył
swój podpisG
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Pod koniec lat 70. 
mieszkańcy Szarowa 
zaczęli starania o budowę 
punktu katechetycznego. 
Otrzymano pozwolenie na 
budowę budynku z salką 
katechetyczną, świetlicą 
i garażami. Już w trakcie 
budowy, rozpoczętej  
w roku 1980, 
postanowiono tak zmienić 
plany, aby wraz z salą 
katechetyczną powstała 
kaplica. 

„Przychodząc do Sza-
rowa zastałem stan suro-
wy budynku, przerobio-
nego na kaplicę z punk-
tem katechetycznym. Kon-
strukcja żelbetonowa da-
chu nie pozwoliła jednak 
dokonywać żadnych istot-
nych zmian. Wydłużyliśmy 
jedynie kaplicę o 12 me-
trów. Co innego było pier-
wotnie w planach, co inne-
go powstawało, a jeszcze 
co innego jest w tej chwili, 
i dlatego ten kościół na ze-
wnątrz nie ma atrakcyjne-
go wyglądu” – mówi pro-
boszcz ks. Roman Sasuła. 

25 czerwca 1984 ro-
ku ks. kard. F. Machar-
ski poświęcił rozbudo-
waną kaplicę, która wte-
dy już od trzech miesię-
cy była świątynią parafial-
ną, gdyż 19 marca ogło-
szony został dekret ery-
gujący w Szarowie para-
fię pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika. Obecnie liczy 
ona około 2100 miesz-
kańców i terytorialnie 
jest bardzo zwarta i sca-
lona gdyż z najdalszego 

punktu do świątyni jest 
nie więcej niż dwa kilo-
metry. Obejmuje Szarów 
i Dąbrowę – miejscowo-
ści, które wcześniej nale-
żały do macierzystej pa-
rafii w Brzeziu. 

– Gdy trwała budowa 
kościoła, a później ple-
banii, mogłem liczyć na 
pomoc każdego – wspo-
mina ks. Sasuła. Tutaj lu-
dzie mają we krwi dzia-
łalność społeczną i są 
bardzo chętni do pracy. 
Jeszcze w latach 60. po-
trafili się zorganizować 
i czynem społecznym 
wybudowali w miejsco-
wości linie telefoniczną, 
gazowniczą oraz kanali-
zację. Jednak gotowość 
do pomocy w różnych 
pracach budowlanych 
przy parafii nie przekła-
da się w zaangażowa-
nie w grupach forma-
cyjnych, gdyż parafianie 
– jak mówią – wolą ro-
bić coś konkretnego niż 
mówić i słuchać. Z dru-
giej strony warto pod-
kreślić, że wiele osób 
należy do żywego ró-
żańca. W parafii jest 17 

róż, skupiających doro-
słych, w tym trzy ró-
że męskie. Co miesiąc, 
przy okazji zmiany ta-
jemnic, odbywają się 
spotkania formacyjne, 
na których jest zawsze 
obecnych ponad dwie-
ście osób, żywo intere-
sujących się sprawami 
parafii. Jest to dla pro-
boszcza również okazja, 
aby powiedzieć im o 
planowanych pracach i 
wydarzeniach. Aktywnie 
działa ośmioosobowa 
rada parafialna wybra-
na demokratycznie spo-
śród kandydatów wska-
zanych przez parafian. 

Przed wspólnotą sto-
ją w najbliższym czasie 
wielkie zadanie związane 
z przebudową świątyni. 
Profesor Cęckiewicz przy-
gotowuje techniczne pla-
ny, zakładające dobudo-
wanie wieży i zmianę fasa-
dy świątyni. Powstały już 
wstępne projekty koncep-
cyjne. Patrząc na nie moż-
na powiedzieć, że bryła 
kościoła będzie mieć pięk-
ny, sakralny charakter. 

KS.IO

PANORAMA PARAFII 
Szarów pw. św. Stanisława BM

Parafia siedemnastu róż
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ZDANIEM PROBOSZCZA

Jestem tutaj proboszczem już 21 lat i widzę, 
że przychodzą do kościoła ludzie, którzy daw-
niej nie chodzili, ale również obserwuję, że są 
i tacy, którzy obojętnieją w sprawach wiary. 
Znakiem religijności wspólnoty jest na pewno 
liczba rozdawanych rocznie Komunii Świętych. 
W naszej parafii jest to ponad 60. tysięcy, czy-
li prawie dwukrotnie więcej niż dwadzieścia 
lat temu, przy niewiele większej liczbie miesz-
kańców. To świadczy o tym, że Eucharystia jest 
przez wielu wiernych przeżywana głębiej, cze-
go przejawem jest liczba uczestniczących w 
Mszy św. w dzień powszedni. Zarówno rano 
jak i wieczorem jest u nas w kościele ponad 
trzydzieści osób. 
Proboszcz powinien być nie tylko teologiem, 
ale równocześnie mieć minimum spojrzenia 
gospodarzem, w sensie dbania o powierzo-
ne dobro materialne parafii. W tym wzglę-
dzie nie da się inaczej funkcjonować, jak tyl-
ko być nastawionym na głos doradczy kompe-
tentnych ludzi.

KS. ROMAN 
SASUŁA 

Wyświęcony w roku 1971 w 
katedrze na Wawelu. Jako 
wikariusz pracował w: 
Luborzycy, Babicach, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Krakowie 
Czyżynach. W sierpniu 1982 r. 
został skierowany do Szarowa 
z zadaniem dokończenia bu-
dowy kościoła. Od 19 marca 
1984 r. jest proboszczem w 
Szarowie.

Według projektu  
prof. Cęckiewicza ma być 

dobudowana wieża  
i zmieniona fasada 

świątyni.

ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
  Msze św. w niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 16.00.
  W dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00 zimą)


