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KALENDARIUM
13 maja

Wspomnienie NMP Fatimskiej;

 Ogłoszenia
duszpasterskie

14 maja

Święto św. Macieja, apostoła;

 Intencje Mszy św.

16 maja

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
patrona Polski.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą
i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak
siebie samego.
Łk 10, 27
Dzisiejsza Ewangelia streszcza wszystko, co mówił
i co uczynił dla naszego zbawienia. Dlatego też głęboko wierzymy, że ewangeliczne wymaganie wyraża
się w przykazaniu miłości Boga i człowieka. Ta miara
miłości jest słuszna, ale trzeba również zaznaczyć, że
miarą tej miłości jest sam Chrystus: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. On domaga się
od nas miłości, tak jak Bóg miłuje Syna, a Syn Ojca.
Jedną z cech tej miłości jest wierność. „Wytrwajcie
w miłości mojej, tak jak Ja trwam w miłości Ojca”.
W tym kontekście warto przypomnieć zadanie
wiernej miłości małżonków. Jezus podniósł związek
mężczyzny i kobiety do godności sakramentu, aby małżonkowie oparli swoją miłość na miłości Boga, który
jest zawsze wierny człowiekowi. Drugą cechą tej miłości jest zdolność ofiarowania siebie dla dobra innych. Jezus ukochał nas wiernie, aż do złożenia dla
nas ofiary ze swego życia, za cenę męki i śmierci. To
zaś oznacza nie tylko uczucie, przywiązanie, miłość

na wskroś ludzką, ale też dar z siebie.
W swoim Pierwszym Liście św. Jan rozwija to samo
ewangeliczne prawo i podkreśla, że źródłem miłości
jest sam Bóg, bo On jest miłością. Kto Go miłuje, ten
Go rozpoznaje. A Jego miłość objawiła się konkretnie
w Osobie Syna, który nas umiłował i stał się ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy. Tak możemy „dotknąć”
miłosierdzia Bożego, które jest darem miłości dźwigającej i ocalającej człowieka i świat.
Gdy przejdziemy do tekstu z Dziejów Apostolskich,
zauważymy doskonałą kontynuację daru miłości Boga do człowieka. Chrystus, będąc fundamentem Kościoła, obiecał i dał Ducha Świętego, który w swoich
darach został wylany również na pogan. Albowiem
„w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi
i postępuje sprawiedliwie”. Dzieje się tak od pierwszej
Pięćdziesiątnicy, ponieważ Bóg zawsze nas uprzedza
swoją miłością i działa w naszych sercach przez nadzieję i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego.
Na zakończenie warto pochylić się nad tekstem
św. Jana Pawła II, który przypominając nam wysokie
wymagania ewangeliczne, zaznaczył, że „świętość,
która jest naszym powołaniem, od momentu chrztu
świętego, jest wołaniem o wierność Bogu i upodobnieniem się do Chrystusa przez miłość...”.

Z

a swój sukces uważają fakt, że projekt ustawy
o rejestrowanych związkach tej samej płci, uchwalony przez Senat 3 grudnia 2004 r., wciąż
czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Rozpowszechniają „cudowny medalik”.
…i budzą kontrowersje.
Część z nas otrzymuje pocztą książki z wydawnictwa Ks. Piotra Skargi, chociaż nigdy nic nie zamawiali. Wydawnictwo chce, aby za nie zapłacić. Swego
czasu do naszych skrzynek na listy masowo trafiały
druki w formie broszury z wizerunkiem Maryi, „cudownego medalika” i dużym napisem: „Ona Ci pomoże”
na pierwszej stronie. Wewnątrz bardzo ładnie wydanego folderka zamieszczono tekst informujący w skrócie o medaliku jako o „pomocy na trudne czasy”. Potem jest zachęta: „Zamów już dzisiaj książkę »Dar
Maryi na trudne czasy«, a otrzymasz w prezencie Cudowny Medalik”. Książka kosztuje kilkanaście złotych. Ale jest jeszcze cena dodatkowa. Zamawiający
książkę udostępnia fundacji i Stowarzyszeniu swój
adres. Zgodnie z umieszczoną na kuponie zamówienia maleńkimi literkami informacją, dane będą przetwarzane „w celu promocji i propagowania chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie”.
Zamawiający podpisuje się pod tą informacją. W praktyce oznacza to zgodę na przysyłanie przez fundację
następnych materiałów. I próśb o wsparcie.
O co chodzi? O Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz utworzoną przez
nie fundację o nazwie Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Obie instytucje mają
siedzibę w Krakowie. Stowarzyszenie powstało w lipcu 1999 r. z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. Fundacja im. ks. Skargi została założona w listopadzie
2001 r. dla „usprawnienia działalności” Stowarzyszenia.
W związku z pojawiającymi się zapytaniami o ww.
organizację powstał niniejszy artykuł, mający rzucić
nieco światła na jej funkcjonowanie.

cielne”.
Uzasadniając swoją sytuację wobec prawa kościelnego, powołują się na liczne kanony Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Odrzucają jednak zarzut, że to może
sugerować, iż są związani z Kościołem instytucjonalnym.
W grudniu 2001 r. kard. Franciszek Macharski wydał komunikat, w którym informował, że SKCh jest
stowarzyszeniem katolików świeckich, które nie
posiada aprobaty kurii metropolitalnej w Krakowie,
ponieważ się o nią nie zwracało. Pod koniec października 2002 r. krakowska kuria rozesłała do
wszystkich diecezji pismo podpisane przez ówczesnego biskupa pomocniczego Kazimierza Nycza,
w którym wyraźnie stwierdzono, że zarówno Stowarzyszenie jak i fundacja działają bez aprobaty biskupa
krakowskiego. Bp Nycz informował, że organizowana
przez fundację Krucjata Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi została podjęta bez wiedzy i zgody arcybiskupa krakowskiego. Kuria poinformowała
fundację, że organizowanie Krucjaty wymaga zgody
kompetentnej władzy kościelnej.

Bez aprobaty Kościoła
Organizacja nie podlega żadnej władzy kościelnej.
Nie posiada asystenta kościelnego. Nie dlatego, że go
nie otrzymała. Po prostu nie ubiegała się o niego.
„Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na prawie
państwowym, składającym się z katolików świeckich”
– wyjaśniają przedstawiciele wydawnictwa. „Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowi podmiot natury mieszanej, tj. z punktu widzenia prawa cywilnego jest osobą prawną o celach niezarobkowych
(tzw. non profit), działającą w oparciu o prawo cywilne; a z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi stowarzyszenie prywatne wiernych, nie posiadające kościelnej osobowości prawnej i nie podlegające prawu kanonicznemu, gdy chodzi o jakąkolwiek
formę aprobaty czy zatwierdzenia przez władze koś-

Listy do biskupa
W siedzibie Stowarzyszenia można spotkać przede
wszystkim młodych ludzi. Prezes Sławomir Olejniczak i wiceprezes Sławomir Skiba mają po trzydzieści kilka lat. Prezes jest z wykształcenia filozofem, wiceprezes – polonistą. Całe stowarzyszenie liczy kilkunastu członków. „I sto dwadzieścia tysięcy
korespondentów” – dodaje prezes.
Członkowie stowarzyszenia wyglądają na młodych
biznesmenów. Nie są też „pokornymi owieczkami”,
dla których słowo biskupa jest najwyższym autorytetem. Po drugim komunikacie krakowskiej kurii
wdali się w listowną polemikę z biskupem Nyczem,
domagając się wyjaśnień.
Kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie, ks.
Jerzy Dziewoński, pytany, jakie jest stanowisko Koś-

cioła krakowskiego wobec SKCh, powiedział, że obydwa komunikaty są aktualne. Stwierdził, że nie potępia działalności Stowarzyszenia, ale budzi ona
pewne „niepokoje”. Wymienił liczne zapytania kierowane do kurii przez ludzi zaniepokojonych wysokimi sumami, których wpłacanie Stowarzyszenie sugeruje odbiorcom swych materiałów promocyjnych.
Pieniądze
Wiceprezes Skiba przyznaje, że Stowarzyszenie
sugeruje darczyńcom, jakie sumy mogą wpłacać. Jego
zdaniem, to normalna praktyka na świecie, ponieważ ludzie nie wiedzą, jakiego rzędu kwoty są niezbędne na działalność takich stowarzyszeń. Potwierdza też, że fundacja obraca dużymi pieniędzmi.
Jak docierają do potencjalnych ofiarodawców?
Mechanizm jest prosty. Za pośrednictwem Poczty
Polskiej rozsyłają tzw. druki bezadresowe, które listonosze po prostu wrzucają do wszystkich skrzynek.
Liczni ludzie, którzy je otrzymują, czują się moralnie zobowiązani do wpłacania sugerowanych przez
Stowarzyszenie sum. Nie wiedzą, że stowarzyszenie
nie działa w imieniu Kościoła i że do niczego się
wobec niego nie zobowiązali.
Działania i podziękowania
Stowarzyszenie, choć nie utrzymuje związków
z władzami kościelnymi, przyznać trzeba, że czyni
też dużo dobrego.
Statutowym celem działalności Stowarzyszenia jest
„pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji
narodu polskiego, propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, a także
obrona wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym”. Promują je
i bronią przez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną. Zarówno prezes,
jak i wiceprezes robią to zawodowo. Są etatowymi
pracownikami Stowarzyszenia.
Posługują się m.in. znanymi na Zachodzie metodami wysyłania listów i maili.
Gdy organizowali akcję „Powiedz NIE promocji
homoseksualizmu”, poczta odmówiła płatnego kolportowania ich ulotki, powołując się m.in. na wątpliwości wysuwane z kręgów rządowych. Pisał o tym
krakowski „Gość Niedzielny”. „Gość” bronił też Stowarzyszenia przed atakami jednej z gazet, podkreślając skuteczność ich działań. Stowarzyszenie występowało m.in. przeciwko wyświetlaniu w polskich
kinach filmu „Dogma”, wspomagało Kościół na Wschodzie, wspierało materialnie wieczerzę wigilijną dla
ubogich organizowaną przez Caritas Archidiecezji
Krakowskiej.
Propaguje orędzie fatimskie, wydaje dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją” (pismo nie używa określenia „katolicki” i nie ma asystenta kościelnego).
Zajmuje się też organizowaniem „obozów rycerskich” dla młodzieży męskiej. To z jego inicjatywy
sejm został zasypany ponad stu tysiącami protestów
przeciwko legalizacji związków homoseksualnych.
Ostatnio rozpowszechnia „Przewodnik wyborcy”,

w którym wskazuje zasady, którymi powinien się
kierować katolik podczas wyborów. W korespondencji, jaką otrzymuje Stowarzyszenie, można znaleźć kilka listów z podpisem abp Stanisława Dziwisza. Wszystkie bardzo życzliwe.
Podsumowując można rzec, że działalność Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra
Skargi oraz jego fundacji, choć pod wieloma względami pożyteczna i poprawna co do doktryny Kościoła katolickiego, budzi jednak wątpliwości w związku z unikaniem jakichkolwiek związków z Kościołem instytucjonalnym oraz kontrowersyjną polityką
finansową. Władza kościelna zaleca ostrożność w kontaktach z tą organizacją. Ostateczne stanowisko w tej
sprawie precyzuje poniższy komunikat.
Komunikat Kurii Krakowskiej w sprawie Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi
Nr 507/2008
Kuria Metropolitalna w Krakowie otrzymuje liczne
zapytania o „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi” z Krakowa, względnie o związaną z nim Fundację „Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, które rozsyłają do
osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie
publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której
Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów.
„Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks.
Piotra Skargi” jest organizacją prywatną, założoną
przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie
z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność.
Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do
aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie
wiernych (kan. 299 § 3).
W latach ubiegłych wszystkie Kurie Metropolitalne
i Diecezjalne w Polsce otrzymały komunikaty w tej
sprawie.
W komunikacie z dnia 17 grudnia 2001 r. Arcybiskup Krakowski, Kardynał Franciszek Macharski informował m.in., że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aprobaty
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią
nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”. W piśmie z dnia 28 października 2002 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Ks. Bp Kazimierz Nycz powiadamiał, iż Stowarzyszenie oraz Instytut nie posiadają
aprobaty Arcybiskupa Krakowskiego, a podejmowane
przez nie inicjatywy religijne nie zostały uzgodnione
z Kurią Metropolitalną w Krakowie.
W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie
uprzejmie informujemy, że powyższe wyjaśnienia
pozostają w dalszym ciągu aktualne.
Ks. dr Piotr Majer
Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Krakowie

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych
codziennie po wieczornej Mszy św.
2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej
Mszy św. Serdecznie zapraszamy.
3. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakr. bierzmowania .
4. W sobotę zapraszamy na Nowennę do św. Jana
Pawła II.
5. Za tydzień przypada uroczystość Wniebowstąpie-

nia Pańskiego, a także uroczystość I Komunii Świętej
w naszej parafii.
6. Również za tydzień w niedzielę, będziemy gościli
kleryków Sosnowieckiego Seminarium Duchownego.
Będziemy modlić się o nowe powołania. Ofiara na
tacę będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium.
7. Po Mszy św. odpowiadając na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia
ziemi w Nepalu możemy złożyć ofiarę do puszki.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
11 maja – poniedziałek
700

1) + Kazimierz Wróbel – od syna Marka z żoną i dziećmi.
2) + Janina Myszor – od córki Haliny.

1800

+ Kazimiera, Zenon Czechorowscy; Teresa Biedak.

12 maja – wtorek
700

1) + Kazimierz Wróbel – od syna Jarosława z żoną i dziećmi.
2) + Janina Myszor – od córki Anny z mężem.

1800

+ Anna Kurzak – od rodziny Kowal i Łasickich.

13 maja – środa
700

1) + Kazimierz Wróbel – od syna Euzebiusza z żoną i dziećmi.
2) + Janina Myszor – od synowej Zofii Myszor.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

14 maja – czwartek
700

1) + Kazimierz Wróbel – od Jadwigi Kowalczyk z dziećmi.
2) + Janina Myszor – od koleżanek z pracy córki Anny.

1800

+ Anna Kurzak – od wnuków Andrzeja i Piotra z rodzinami.

15 maja – piątek
700

1) + Zofia, Czesław, Witold Biedak.
2) + Zofia Żak – od sąsiadów z bloku nr 2.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

16 maja – sobota
700

1) + Zofia Żak – od rodziny Sokołowskich i Jerzego Perkowskiego.
2) + Karol Skuza – od brata Łukasza z żoną.

1800

+ Władysław, Leokadia Kowalscy; Teresa, Zofia Biedak.

17 maja – niedziela
700

+ Józefa, Zbigniew, Bogdan, Eugeniusz Oleś.

900

+ Jadwiga, Janina, Bolesław Wójcik.

1030

Pierwsza Komunia Święta – tura I.

1200

Pierwsza Komunia Święta – tura II.

1800

Zofia, Stanisław, Adam Czerwik.

11 – 17 maja 2015 r.

