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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14). 

 

 

*** 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 

swojej 

w ogromie swej litości zgładź moją 

nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 
 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, 

nie gardzisz. 
 

Z Psalmu 51 
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Jeśli chciałbyś pomóc... 
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HYMN 
(na melodię Serdeczna Matko) 

 

W każdym strapieniu 

i o każdej porze 

czuwa nad nami 

Miłosierdzie Boże. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

A gdy nam ciężko 

jest w smutku godzinie, 

balsam pociechy 

wnet do serca spłynie. 

I choćby wszystko 

zdawało się klęską, 

uciemiężony 

stanie się zwycięzcą. 

Więc uwielbiajmy 

Miłosierdzie Boże 

w każdym strapieniu 

i o każdej porze. 

 



 

 

\\

Zygmuntowi III Wazie w 1623 roku 

został mianowany starostą gniewkow-

skim. Pięć lat później został kasztela-

nem sądeckim, a w 1633 roku – kasz-

telanem wojnickim. 

Podczas jednej ze swych licznych 

podróży zagranicznych Krzysztof 

Koryciński trafił do Włoch. Tam, 

w Toskanii, nad rzeką Arno, odwie-

dził malowniczą pustelnię na górze 

La Verna, gdzie z 14 na 15 września 

1224 roku św. Franciszek z Asyżu 

otrzymał Stygmaty. 

Wiosną 1616 roku Krzysztof Kory-

ciński kolejny raz poważnie zachoro-

wał i choć dolegliwości fizyczne 

ustąpiły dość szybko, to królewski 

poseł nie czuł się w pełni zdrów. 

Zwrócił się do krakowskich bernardy-

nów, z którymi był zaprzyjaźniony, 

z prośbą, by go odwiedzili w jego 

dobrach w Porębie Żegoty i wsparli 

na duchu. Wkrótce przybyli do niego 

dwaj zakonnicy: o. Piotr Bieliński, 

zwany Poznańczykiem, i o. Krzysztof 

Scipio Campo. Obaj byli bardzo znani 

i wykształceni i obaj piastowali 

w zakonie wysokie urzędy. Być może 

już wówczas zapadła decyzja 

o fundacji nowego klasztoru bernar-

dyńskiego. Koryciński w zachodniej 

części swych dóbr znalazł malowni-

cze miejsce, przypominające mu wło-

ską La Vernę. To góra Podskale. I na 

jej szczycie powstała polska Alwer-

nia. 

Wiosną 1616 roku poświęcono plac 

pod budowę klasztoru. Pogoda sprzy-

jała, a lud zjawił się na Podskalu na-

der licznie. Skoro tylko p. Starosta 

Koryciński przybył ze swą rodziną 

i zaproszonymi gośćmi, o. Piotr 
 

Dumka 

o Alwernijskiej Fundacji 
 

„Alwernia. Kościół z klasztorem Xży 

Bernardynów, miejsce wabiące cie-

kawych piękną posadą wśród lasów. 

Założyciel jego Krzysztof Koryciński, 

kasztelan wojnicki, r. 1636 zmarły i tu 

pochowany, przyswoił mu nazwę 

pustelni leżącej nad rzeką Arno 

w Toskanii, wsławionej mieszkaniem 

św. Franciszka”. 
Ambroży Grabowski, 

Kraków i jego okolice, 1830 

 

Korycińscy to jeden z najstarszych 

rodów polskich. W 1366 roku, za 

szczególne zasługi oddane Ojczyźnie 

i władcy, król Kazimierz Wielki spe-

cjalnym przywilejem nadał im naj-

starszy polski herb – Topór. (Herbem 

tym pieczętował się także potężny ród 

małopolski Starża, wywodzący się 

jeszcze z możnowładców epoki ple-

miennej, a także tak znamienite rody 

jak Ossolińscy czy Tęczyńscy). 

Krzysztof Piotr Koryciński, syn Mi-

kołaja i Barbary, urodził się ok. 1577 

roku. Od roku 1604 sprawował funk-

cję burgrabi krakowskiego. W czasie 

rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego 

Koryciński stał wiernie po stronie 

króla Zygmunta III Wazy. W latach 

1613-1618 był sekretarzem królew-

skim i osobistym posłem monarchy. 

Wielokrotnie posłował w imieniu 

władcy za granicę, m.in. do Joachima 

Fryderyka – elektora brandenburskie-

go i do królów hiszpańskich: Filipa III 

i Filipa IV. Za zasługi oddane 

 

Ogłoszenia 

Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
 

 

W każdy piątek, w godz. 20.00-21.00, 

trwa w naszym kościele adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 
 

W pierwsze piątki miesiąca adoracja 

Najświętszego Sakramentu trwa 

w kaplicy ECCE HOMO od 15.00 

do Mszy Świętej wieczornej. 
 

W każdą środę po Mszy Świętej wie-

czornej odprawiane jest nabożeństwo 

do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy. 
 

 

 

 
 

 

 

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej. 

Jeśli chcesz pogłębiać swe życie du-

chowe, zrobić coś dobrego dla innych 

– przyjdź do nas! 
 

Zapraszamy na spotkania w pierwsze 

środy miesiąca po Mszy Świętej wie-

czornej. 

 
 

Święta Maryjo, Dziewico, 

wśród niewiast na świecie 

nie urodziła się podobna Tobie, 

Córko i Służebnico 

najwyższego Króla, 

Ojca niebieskiego, 

Matko najświętszego Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, 

Oblubienico Ducha Świętego. 

Módl się za nami 

wraz ze św. Michałem Archaniołem 

i wszystkimi mocami nieba, 

i wszystkimi świętymi 

do Twego najświętszego, 

umiłowanego Syna, 

Pana i Mistrza 
 

św. Franciszek 

_________________________________ 
 

Intencje 

powierzone przez Ojca Świętego 

Apostolstwu Modlitwy 

na wrzesień 2016 
 

Powszechna: Aby każdy wnosił wkład 

we wspólne dobro i w budowę społe-

czeństwa, które stawia w centrum 

osobę ludzką. 
 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, 

przystępując do sakramentów 

i rozważając Pismo Święte, stawali się 

coraz bardziej świadomi swej misji 

ewangelizacyjnej. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

Pikle 
 

Nawet duże i pożółkłe ogórki można 

przerobić na pikle. Należy je umyć, obrać, 

pokroić wzdłuż na cztery części (lub na 

ósemki), wyciąć gniazda nasienne 

i ułożyć w słoiku. Dodać ziele angielskie, 

czosnek, koper, gorczycę, chrzan, liść 

laurowy i zalać zalewą (na 6 szklanek 

wody 1 szklanka octu, 6 czubatych łyże-

czek cukru, płaska łyżka soli, ew. kurku-

ma. Zalać słoiki ciepłą wodą 

i pasteryzować. Wyjąć je po 2 minutach 

od zagotowania i postawić do góry dnem 

(do wystygnięcia). 
 

Z I. 

 

 

*** 
 

Fafik zauważył, 

że nieraz milczenie 

jest bardziej wymowne 

niż mowa. 
 

 

 

 

Któż jak Bóg! 
 

Kult św. Michała Archanioła – obroń-

cy ludu Bożego i opiekuna Kościoła – 

jest żywy od początku istnienia chrze-

ścijaństwa. 

Najsłynniejsze sanktuarium ku jego 

czci znajduje się na górze Gargano we 

Włoszech. Książę zastępów niebie-

skich ukazywał się tam już 

w V wieku. 

Kościół czci św. Michała Archanioła 

(wraz ze świętymi archaniołami Ga-

brielem i Rafałem) 29 września. 

Święty Michał jest patronem Anglii, 

Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, 

Węgier i Małopolski, a także diecezji 

łomżyńskiej oraz Amsterdamu, Kijo-

wa, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dol-

nej. Jest też opiekunem szermierzy, 

mierniczych, radiologów, żołnierzy, 

rytowników, szlifierzy, złotników 

oraz osób umierających. 

W Polsce około 350 kościołów jest 

pod wezwaniem św. Michała Archa-

nioła, a ponad dwieście miejscowości 

nosi nazwę pochodzącą od jego imie-

nia. 

Wizerunek Księcia zastępów aniel-

skich znajduje się w herbach jedena-

stu polskich miast: Białej Podlaskiej, 

Dokudowa, Dolska, Kodnia, Łańcuta, 

Mieścisk, Płazowa, Sanoka, Słomnik, 

Strzelina i Strzyżowa. 

Pod wezwaniem św. Michała Archa-

nioła są też dwa zgromadzenia zakon-

ne: Zgromadzenie Świętego Michała 

Archanioła (Michalici) 

i Zgromadzenie Sióstr św. Michała 

Archanioła (Michalitki). Założył je 

bł. Bronisław Markiewicz. 
 

A.M. 

z Poznania ubrał się w szaty liturgicz-

ne i w otoczeniu zakonników rozpo-

czął akt uroczysty. Przede wszystkim 

poświęcił samo miejsce. Lud ze sku-

pieniem i nabożeństwem patrzył, jak 

o. Piotr gęste krzyże kreślił nad tą 

ziemią, jak z przejęciem odmawiał 

długie modlitwy, a niejedno wes-

tchnienie uleciało z piersi obecnych, 

gdy uroczyście odmawiał te końcowe 

słowa, skrapiając ziemię na cztery 

strony: 

„Pokój błogosławieństwo Przenaj-

świętszej Trójcy, a trwała opieka 

świętego Ojca Franciszka niech zstąpi 

na to miejsce. Amen”. 

Następnie postawiono drewniany 

krzyż, przy którym odśpiewano litanię  

i hymn o stygmatach św. Franciszka. 

Od tej pory okoliczna ludność zaczęła 

gromadzić się tam na wspólne modli-

twy. Latem z polecenia Krzysztofa 

Korycińskiego wycięto 

w południowej stronie wzgórza pola-

nę. Wkrótce stanął na niej nieduży 

klasztor i niewielka kaplica, na wieży 

której umieszczono ufundowany 

przez Korycińskiego dzwon. (Klasztor 

połączony był z kaplicą prawdopo-

dobnie przez prezbiterium). Pierwotny 

klasztor znajdował się mniej więcej 

na miejscu dzisiejszego kościoła, 

a kaplica zajmowała dzisiejszy plac 

Rajski. 

Poświęcenie drewnianej świątyni 

i klasztoru odbyło się 17 września 

1616 roku. W 1625 o. Poznańczyk 

wybudował przy kościele (na miejscu 

dzisiejszej kaplicy Ecce Homo) mu-

rowaną zakrystię, aby zabezpieczyć 

Najświętszy Sakrament i naczynia 

liturgiczne przed złodziejami. Wtedy 

też rozpoczęto 

 

budowę klasztoru murowanego. Zwy-

czajem bernardyńskim został on roz-

planowany wokół czworokątnego 

wirydarza. W roku 1627 Koryciński 

przeznaczył na klasztor pewną sumę 

pieniędzy i zezwolił zakonnikom brać 

ze swych kamieniołomów, znajdują-

cych się na górze Stróżna i w lesie 

Orlej (na granicy Brodeł i Rybnej), 

potrzebny do budowy kamień. 

Oficjalny akt fundacyjny, w którym  

Koryciński dokonał wieczystej daro-

wizny góry Podskale – zwanej także 

Alwernią, Górą Pańską, Górą Świętą 

lub Górą Stygmatów św. Franciszka – 

wraz z przyległymi dobrami na rzecz 

Zakonu, wydany został 3 lutego 1627 

roku. A w roku 1630 o. Piotr Poznań-

czyk rozpoczął budowę kościoła, któ-

ry miał być zwrócony ołtarzem na 

wschód i przylegać do klasztoru od 

strony północnej. 
 

Opr. Monika Bachowska     

 

 

 

* 
 

O świcie 1 lipca 1787 roku do alwer-

nijskiego klasztoru przyjechał król 

polski Stanisław August Poniatowski. 

Zwiedził kościół, rozmawiał 

z zakonnikami, m.in. z bardzo zasłu-

żonym dla tego klasztoru o. Aniołem 

Hlavsą. Następnie zjadł śniadanie pod 

olbrzymim bukiem przy drodze do 

kościoła, po czym udał się powozem 

do Poręby Żegoty. Widniejący 

w kronice zakonnej wpis króla upa-

miętnia tę wizytę. 



- 

 

Patrzcie w górę! 

Mierzcie w wieczność! 
 

Co przyciągnęło Was w to miejsce, 

które osiem wieków temu było 

świadkiem mistycznej identyfikacji 

pomiędzy Chrystusem ukrzyżowanym 

i jego nadzwyczajnym naśladowcą, 

Franciszkiem z Asyżu? 

Przyciągnęła Was charyzmatyczna 

figura Biedaczyny. 

[...] w stylu życia tego człowieka 

XIII wieku jest pewna cecha tak ory-

ginalna, że mogłaby go uczynić dale-

kim i nie do naśladowania. Pomimo 

to, a może właśnie dlatego, jest on 

nadal niewiarygodnie fascynujący. 

[...]. 

Między dialogiem młodego Francisz-

ka z Ukrzyżowanym w San Damiano, 

a jego identyfikacją z Chrystusem 

ukrzyżowanym, wyrażoną obrazowo 

w stygmatach otrzymanych na Alwer-

ni, jest cała historia jego nawrócenia. 

[...]. 

Drodzy młodzi, kochajcie życie! Ko-

chajcie je z pasją Franciszka z Asyżu! 

Kochajcie je w pięknie natury, 

w radości przyjaźni, w zdobyczach 

nauki, w budowaniu lepszego świata. 

Patrzcie w górę! 

Mierzcie w wieczność! 

Na drodze prawdziwej radości, której 

pragnie wasze serce, niech prowadzi 

Was Maryja, Matka Jezusa, Matka 

Franciszka i wszystkich świętych. 

[...] niech oświeci umysły i sumienia 

ludzi światłem prawdy i miłości. 
 

(tłum. za: franciszkanie.pl) 

 
 

św. Jan Paweł II 

 

 

 

 

Święty Franciszku, 

który tak bardzo przybliżyłeś 

Chrystusa swojej epoce, 

pomóż nam 

przybliżyć Chrystusa naszej epoce, 

naszym trudnym i krytycznym czasom. 

 

Pomóż nam! 

 

Te czasy czekają na Chrystusa 

z gorącym pragnieniem, 

choć wielu ludzi współczesnych 

nie zdaje sobie z tego sprawy. 
 

Asyż, 5 listopada 1978 

 

 

Święty Franciszku, 

naznaczony stygmatami na Alwerni, 

świat tęskni za Tobą 

jako ikoną Jezusa Ukrzyżowanego. 

Potrzebuje Twojego serca 

otwartego na Bogu i na człowieka, 

Twoich stóp bosych i zranionych, 

Twoich rąk przebitych i błagających. 

Tęskni za Twoim głosem słabym, 

lecz potężnym mocą Ewangelii. 

Pomóż, Franciszku, 

dzisiejszym ludziom 

poznać zło grzechu 

i szukać oczyszczenia z niego 

w pokucie. 

Pomóż im wyzwolić się 

z samych struktur grzechu, 

które uciskają 

dzisiejsze społeczeństwo. 

Ożyw w rządzących świadomość tego, 

że pilnie potrzeba pokoju 

tak wśród narodów, 

jak i między nimi. 

Niech młodym się udzieli 

Twoja świeżość życia, 

zdolna przeciwstawić się zasadzkom 

różnorakich kultur śmierci. 

Dotkniętym 

wszelkiego rodzaju złością 

przekaż, Franciszku, 

Twoją radość, 

płynącą z umiejętności przebaczania. 

Wszystkim ukrzyżowanym 

przez cierpienie, głód i wojnę 

otwórz na nowo bramy nadziei. 
 

 

 

św. Jan Paweł II 
 

La Verna, Kaplica Stygmatów, 

17 września 1993 

Wszechmogący, wiekuisty, spra-

wiedliwy i miłosierny Boże, 

daj nam, nędznym, 

czynić dla Ciebie to, 

o czym wiemy, że tego chcesz, 

i chcieć zawsze tego, 

co się Tobie podoba, 

abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, 

wewnętrznie oświeceni 

i rozpaleni 

ogniem Ducha Świętego 

mogli iść śladami 

umiłowanego Syna Twego, 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

i dojść do Ciebie, Najwyższy, 

jedynie dzięki Twej łasce, 

który żyjesz i królujesz, 

i odbierasz hołd 

w doskonałej Trójcy 

i prostej Jedności, 

Bóg wszechmogący 

przez wszystkie wieki wieków. 

Amen. 
 

św. Franciszek 

 

 

 


