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

***

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie

Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

Z Psalmu 119
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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.
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W tamtych  czasach (zaledwie pięć lat
po  upadku  Powstania  Styczniowego)
odkrycie  to,  samo  w  sobie  znaczące,
miało też wielkie znaczenie symbolicz-
ne. Nic więc dziwnego, że także w ga-
zetach można było przeczytać podobne
zdania:
„Gdy  naród  nieszczęśliwy  jęczy  pod
najsroższym  uciskiem  (...)  to  otwiera
się  grobowiec  jednego  z najlepszych
monarchów,  jakby śpieszącego na po-
moc uciśnionej dziatwie...”
Po komisyjnym spisaniu i udokumento-
waniu  zawartości  grobowca,  sarkofag
zamurowano. Kilka dni później kapitu-
ła postanowiła, „ażeby kości  i wszyst-
ko, co się w grobie znajdowało, wydo-
być, do trumny uczciwie złożyć, nabo-
żeństwo  żałobne  odprawić,  a potem
znów w tym samym grobie pochować”.
Od pierwszej chwili rozgorzały jednak
spory dotyczące ponownego pochówku
monarchy. Jedni chcieli pogrzebu god-
nego  króla,  w którym  mogliby  wziąć
udział wszyscy chętni – pogrzebu, któ-
ry dałby świadectwo jedności  rozbitej
zaborami Ojczyzny. Inni chcieli zamu-
rować szczątki  ponownie jak najszyb-
ciej  i bez  rozgłosu,  obawiając  się,  że
ewentualne  manifestacje  patriotyczne
doprowadzą do wybuchu kolejnego po-
wstania narodowego.
W  przeddzień  uroczystości  (7  lipca)
w godzinach popołudniowych w skarb-
cu  katedralnym złożono kości  monar-
sze do nowej trumny, a następnie prze-
niesiono  ją  w asyście  duchowieństwa
do kaplicy Wazów. Trumnę nieśli m.in.
Jerzy Lubomirski, Jan Matejko, Adam
Potocki.

Dumka
o królewskim pochówku

14 czerwca 1869 roku, podczas restau-
racji  pomnika nagrobnego króla Kazi-
mierza Wielkiego, odkryto w nim nie-
spodziewanie  szczątki  monarchy.  Są-
dzono  bowiem,  że  spoczywają  one
gdzieś w podziemiach krakowskiej ka-
tedry.  Nazajutrz pojawili się przy kró-
lewskim grobie  w katedrze Paweł  Po-
piel,  ks. Sylwester  Grzybowski,  Józef
Łepkowski i Jan Matejko. Stwierdzono
wówczas,  że trumna pierwotnie leżała
na czterech żelaznych szynach, na wy-
sokości dwóch stóp nad poziomem po-
sadzki,  a głowa  Kazimierza  zwrócona
była – zgodnie ze średniowieczną tra-
dycją – na wschód. Na czaszce monar-
chy  zachowała  się  piękna  miedziana
korona złożona z obręczy i pięciu lilii,
wysadzana sztucznymi kamieniami. Na
dnie grobu leżało berło zwieńczone po-
dobnymi  liliami  i jabłko  z krzyżem,  a
obok nóg – ostrogi.
Wieść  o  tak  niesamowitym  odkryciu
rozeszła się po całej Polsce lotem bły-
skawicy.  Józef Ignacy Kraszewski na-
pisał:
„Wrażenie,  jakie  wiadomość  ta  w ca-
łym  kraju  wywołała,  opisać,  opowie-
dzieć się nie daje [...]. To zjawienie się
wśród żywych wielkiego króla, prawo-
dawcy, reformatora [...] na grobie Pol-
ski rozszarpanej, rozsypanego w proch,
z ostatnią polską koroną i jedynym ber-
łem  naszym [...] miało w sobie coś mi-
stycznie działającego, jakby wywołują-
cego wspomnieniem przeszłości  wiarę
w przyszłość”.

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej
--

W każdy piątek, w godz. 20.00-21.00,
trwa w naszym kościele adoracja Naj-
świętszego 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 Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie ducho-
we, zrobić  coś  dobrego  dla  innych  –
przyjdź do nas!

Zapraszamy  na  spotkania  w pierwsze
środy miesiąca po Mszy Świętej  wie-
czornej.

Wstyd staje się udziałem
nie tych, którzy go doznają,

lecz tych, którzy go sprawiają.
św. Franciszek

_________________________________

Intencja
powierzona przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy
na lipiec 2017

Misyjna: Aby nasi bracia, którzy odda-
lili się od wiary, mogli także za sprawą
naszej  modlitwy  i świadectwa  odkryć
na nowo bliskość miłosiernego Pana i
piękno życia chrześcijańskiego.



Polska ma wielkie zadanie

25 lipca br. kard. Robert Sarah, prefekt
watykańskiej Kongregacji Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów, sprawo-
wał  Najświętszą  Ofiarę  w Niepokala-
nowie. Miał na sobie ornat św. Maksy-
miliana i użył kielicha, którego używał
Święty.
–  Jestem  przekonany,  że  ten  sposób
mojego  kontaktu  ze  św.  Maksymilia-
nem zaprasza mnie, żebym naśladował
go do  końca  mojego  życia.  My,  jako
chrześcijanie, żeby bronić naszej wiary,
musimy umierać tak jak św. Maksymi-
lian – powiedział.
Kardynał Sarah sprawował tę Euchary-
stię w intencji Kościoła w Polsce.
–  Polska  ma  wielkie  zadanie  i wielką
misję, aby bronić wartości ewangelicz-
nych, które dziś są zagrożone – stwier-
dził.

***
Fafik zauważył,

że człowiek szczęśliwy
jest szczęśliwy dlatego,

że dostrzega dobro, które go otacza.
Natomiast człowiek nieszczęśliwy

nie dostrzega dobra, które go otacza,
i dlatego jest nieszczęśliwy.

Kandydat na ołtarze

Sługa  Boży  Carlo  Acutis  urodził  się
3 maja  1991  w  Londynie,  gdzie
mieszkali i pracowali jego rodzice. Był
Włochem.  Do  Pierwszej  Komunii
Świętej  został  dopuszczony,  gdy miał
siedem lat, czyli trzy lata wcześniej niż
jego  rówieśnicy.  Rok  później  dostał
pierwszy  komputer  i nosił  koszulki
z napisem:  „naukowiec  informatyk”.
Tworzył  algorytmy komputerowe oraz
strony internetowe  o świętych i cudach
eucharystycznych.  Jako  wolontariusz
pomagał w stołówkach dla ubogich.
Gdy wrócił wraz z rodzicami do ojczy-
zny,  w roku 2003, codziennie przystę-
pował do Eucharystii, a do spowiedzi –
co tydzień.
Carlo zmarł w Monzy na ostrą białacz-
kę, ofiarowując swe życie za papieża i
Kościół katolicki.
Na dwa miesiące przed śmiercią, kiedy
nie wiedział jeszcze o swojej chorobie,
poprosił,  by  pochowano  go  w Asyżu
(nagrał  to  na  wideo).  Jego pragnienie
zostało spełnione.

Za: wiara.pl

8 lipca 1869 roku,  w dzień pogrzebu,
krakowskie  ulice  od  samego  rana  za-
pełniały się ludźmi. Na uroczystość ża-
łobną  przybyli  delegaci  galicyjskich
miast, przedstawiciele szlachty, chłopi,
Żydzi,  posłowie  z zaboru  pruskiego.
Zabrakło jedynie  Polaków zamieszku-
jących ziemie zaboru rosyjskiego, gdyż
car zakazał udziału w wydarzeniach pa-
triotycznych,  grożąc  surowymi  repre-
sjami.
Utworzono szpaler, który ciągnął się od
kościoła  Mariackiego  na  Wawel.  Po
wysłuchaniu Mszy Świętej kondukt ża-
łobny  (bez  trumny)  wyruszył  przy
dźwiękach  Zygmunta z Rynku  ulicą
Grodzką  ku  wzgórzu  wawelskiemu.
Trumna  ze  szczątkami   królewskimi
znajdowała się w prezbiterium katedry,
na katafalku projektu Jana Matejki. Ka-
tafalk ten  obity był ciemnoszkarłatnym
aksamitem. Nad nim wznosił się balda-
chim w kształcie korony, z której spły-
wały  cztery  szerokie  szarfy.  W naro-
żach katafalku stały sztandary z herba-
mi Polski i Litwy.  Mszę celebrował bp
krakowski  Antoni  Gałecki  w asyście
bpa  tarnowskiego  Józefa  Pukalskiego
i infułata  Franciszka  Szlosarczyka,
a także  ponad  stu  księży.  Po  egze-
kwiach trumnę  ze szczątkami  królew-
skimi złożono w dawnym grobowcu.
Siostrzeniec Matejki wspominał:
„Dzwony zajękły, to znak, że suma się
zaczęła, tłumy nieprzeliczone zasunęły
całą przestrzeń naokoło zamku... Cechą
całej uroczystości był  smutek, z okien
zwisały chorągwie  żałobne.  Droga  do
zamku  okolona  była  słupami,  na  któ-
rych  powiewały

czarno-białe chorągwie – kirem odzia-
na  była  trumna,  żałobne  były  stroje
i smutne, żałosne myśli...”

Opr. Monika Bachowska

***
W Imię Pańskie. Amen. To, co wolą kró-
lewskiego Majestatu szczególnie z głębo-
kiej pobożności  i czystości  wiary ku po-
żytkowi  poddanych  i zbawieniu  rodzaju
ludzkiego  w szczerym  i szlachetnym
uczuciu stanowi, niechaj zyska wiarygod-
ność i cieszy się większą trwałością, po-
nieważ  nic  nie  znaczą  ustawy,  jeśli  się
ich jak najusilniej nie przestrzega.
Przeto My, Kazimierz, z Bożej łaski król
Polski  i  ziem: krakowskiej,  sandomier-
skiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej,
pan i dziedzic Pomorza i Rusi,  pragnąc
gorąco, tak jak to jest naszym obowiąz-
kiem, aby się rzecz pożyteczna i wszelka
pomyślność rodzaju ludzkiego rozszerza-
ła, bacząc na to, co lepsze i nie wątpiąc,
że duchowieństwu i poddanym Królestwa
naszego pożytek przyniesie, postanowili-
śmy w mieście naszym, Krakowie, wyzna-
czyć,  obrać,  ustanowić  i urządzić  miej-
sce,  na którym by Studium Powszechne
w każdym dozwolonym wydziale  kwitnę-
ło,  a dla  przyszłości  na  wieczne  czasy
tym  pismem  jego  istnienie  zapewnić
chcemy.

Z Dokumentu fundacyjnego
Uniwersytetu Krakowskiego
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Bóg albo jest,
albo Go nie ma.

Matematyka  – w której  Bóg jako taki
nie może się objawić – pokazuje nam
rozumną  strukturę  wszechświata.  Dzi-
siaj  mamy  również  teorie  chaosu,  ale
odgrywają  one  ograniczoną  rolę,  bo-
wiem gdyby chaos miał przewagę, cała
technika stałaby się niemożliwa. Tylko
dzięki temu, że nasza matematyka jest
wiarygodna, również technika jest wia-
rygodna.  Nasza nauka,  która  ostatecz-
nie  sprawia,  że  możemy  wykorzysty-
wać  siły  natury,  zakłada  wiarygodną,
rozumną strukturę materii. I tak widzi-
my, że istnieje racjonalność subiektyw-
na oraz racjonalność zobiektywizowana
w materii,  i są  one  zbieżne.  Oczywi-
ście, teraz nikt nie może udowodnić –
tak jak się udowadnia doświadczalnie,
w prawach techniki – że obydwie mają
rzeczywiście źródło w jednej inteligen-
cji, ale wydaje mi się, że ta jedność in-
teligencji, kryjąca się za obiema inteli-
gencjami, objawia się naprawdę w na-
szym świecie. I im bardziej dzięki na-
szej  inteligencji  możemy  czynić  ze
świata narzędzie, tym bardziej objawia
się zamysł stworzenia.
W końcu,  żeby dojść  do definitywnej
kwestii, powiedziałbym: Bóg albo jest,
albo  Go  nie  ma.  Istnieją  tylko  dwie
opcje.  Albo się  uznaje  pierwszeństwo
rozumu,  stwórczego Rozumu,  będące-
go u początku wszystkiego i będącego
zasadą wszystkiego – priorytet rozumu
jest  również  priorytetem  wolności  –
albo też przyznaje się priorytet elemen-
towi  irracjonalnemu,  skutkiem  czego

św. Jan Paweł II

Tylko  Bóg  jest  absolutną  prawdą.
Wzbudził On jednak w ludzkim sercu
pragnienie prawdy, którą później ob-
jawił  w pełni  w swoim  Wcielonym
Synu. Wszyscy są zatem powołani do
życia w prawdzie. Tam gdzie sieje się
kłamstwo i fałsz, wyrastają podejrze-
nia  i  podziały.  Także  korupcja  oraz
manipulacja  polityczna  lub  ideolo-
giczna  są  ze  swej  natury  sprzeczne
z prawdą  –  podważają  najgłębsze
fundamenty  cywilizowanego  współ-
istnienia  i uniemożliwiają  tworzenie
pokojowych  relacji  społecznych.
Przebaczenie  nie  sprzeciwia  się  by-
najmniej  poszukiwaniu  prawdy,  ale
wręcz domaga się prawdy. Dokonane
zło musi zostać rozpoznane i w miarę
możliwości naprawione

Jan Paweł II
Orędzie na 30. Światowy Dzień Pokoju (1997)

wszystko, co dzieje się na naszej ziemi
i w naszym życiu, byłoby jedynie przy-
padkowe,  marginalne,  byłoby  irracjo-
nalnym wytworem – rozum byłby wy-
tworem  irracjonalności.  Nie  można
ostatecznie  »udowodnić«  jednej  lub
drugiej  hipotezy,  ale  wielką  opcją
chrześcijaństwa jest opcja na rzecz ra-
cjonalności  oraz  pierwszeństwa  rozu-
mu. Wydaje mi się to doskonałą opcją,
pokazującą nam, że za tym wszystkim
stoi wielka Inteligencja, której możemy
zaufać.
Ale prawdziwym problemem dla wiary
jest  obecnie  zło  w  świecie:  pytamy,
w jaki  sposób można  je  pogodzić  z tą
rozumnością Stwórcy. I tu rzeczywiście
potrzebujemy Boga, który stał się czło-
wiekiem i który nam pokazuje,  że  nie
jest  On  tylko  rozumem  matematycz-
nym,  ale że  ten pierwotny rozum jest
również  Miłością.  Jeśli  patrzymy  na
wielkie  opcje,  opcja  chrześcijańska
również  dzisiaj  jest  opcją  najbardziej
racjonalną i najbardziej ludzką. Dlatego
z ufnością  możemy  wypracować  filo-
zofię,  wizję  świata  opierającą  się  na
tym priorytecie rozumu, na ufności, że
stwórczy  Rozum  jest  miłością,   że  tą
miłością jest Bóg.

Benedykt XVI
Rozmowa z młodzieżą Rzymu i Lacjum

na placu św. Piotra 6 kwietnia 2006

Boska symfonii miłości

Możemy  sobie  wyobrazić,  że  historia
świata  jest  jakby wspaniałą  symfonią,
którą skomponował Bóg i której wyko-
naniem On sam, jako mądry Dyrygent,
kieruje. Nawet jeśli partytura niekiedy
wydaje się nam bardzo złożona i trud-
na, On ją zna od pierwszej do ostatniej
nuty.  Naszym  powołaniem  nie  jest
przejęcie batuty Dyrygenta, a tym bar-
dziej  zmienianie  melodii  według wła-
snego  upodobania.  Mamy  natomiast,
każdy z nas na swoim miejscu i na mia-
rę swych umiejętności, współpracować
z wielkim Mistrzem w wykonaniu Jego
wspaniałego arcydzieła. W trakcie jego
wykonywania dane nam będzie pojmo-
wać  stopniowo  wielki  zamysł  Bożej
partytury.
Muzyka może nas prowadzić do modli-
twy: skłania nas do podążania myślą ku
Bogu, by w Nim znaleźć uzasadnienie
naszej  nadziei  i wsparcie  w trudno-
ściach  życia.  Wiernie  przestrzegając
Jego  przykazań  i szanując  Jego  plan
zbawienia, możemy wspólnie budować
świat,  w którym  będzie  rozbrzmiewać
kojąca muzyka transcendentnej symfo-
nii miłości. Co więcej, sam Duch Boży
uczyni nas wszystkich dobrze zharmo-
nizowanymi  instrumentami  i odpowie-
dzialnymi współuczestnikami wspania-
łego wykonania,  w którym wyraża  się
na przestrzeni wieków plan powszech-
nego zbawienia

Benedykt XVI
Słowo wygłoszone na zakończenie koncertu

Kwartetu Filharmoników Berlińskich
18 listopada 2006
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