
Psalm responsoryjny (Ps. 85(84), 9ab-10. 11-12. 13-14). 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła 

Słowa Ewangelii według św. Marka 

II NIEDZIELA ADWENTU   ROK B 

10 grudnia 2017 r.        NR 19 (363/913) 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel 
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali 

od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym 
swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej 
i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i mio-
dem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i roz-
wiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wo-
dą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

(Mk 1, 1-8). 

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, 
że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 
jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, 
bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest 
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektó-
rych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawróce-
nia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym 
niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsy-
pią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro 
to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi 

winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożno-
ści, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście 
dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie 
na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy 
jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, 
w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, 
umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was 
zastał bez plamy i skazy, w pokoju. 

(2 P 3, 8-14). 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, 
którzy się Go boją 
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 
Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» mówi wasz Bóg. 
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, 
że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego od-
pokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 
za wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: 
«Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie 
na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się pod-
niosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obni-
żą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza 
niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy 
ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana». Wstą-

pże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjo-
nie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowi-
ny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz mia-
stom judzkim: «Oto wasz Bóg!» Oto Pan, Bóg, przycho-
dzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagro-
da z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pa-
sterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi 
łagodnie. 

(Iz 40, 1-5. 9-11). 
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KIBICOWANIE NIE WYSTARCZY - 20 LAT AKCJI KATOLICKIEJ 

  Uważam, że bardzo dobry artykuł p. Ewy Prymon-Ryś 
w poprzednim numerze „Naszej Familii” z dnia 26 listopada 
pt. „Katolik to nie kibic” nie można pozostawić bez kontynu-
acji... Wypełnianie swojej roli przez katolików świeckich 
to obecnie być albo nie być naszego Kościoła. Fundamentalną 
sprawą jest świadomość świeckich bycia Kościołem, że Kościo-
łem jesteśmy przede wszystkim my, świeccy. Kościół to nie: 
oni, biskupi, księża. To my świeccy razem ze swoimi kapłana-
mi - którzy się przecież z nas wywodzą, z naszych rodzin, 
są naszymi braćmi, synami - tworzymy Kościół. Mamy wspól-
ną misję ewangelizacyjną, czyli najprościej ujmując, zadanie: 
prowadzić ludzi do Boga - siebie, swoje rodziny, bliźnich  
oraz innych ludzi. We wspólnocie katolik to nie kibic. Stosując 
tu analogie sportowe, ta rola kibica w naszym Kościele jest 
chyba najpowszechniejsza. Kibic wyraża swoje pozytywne  
opinie o wydarzeniu sportowym m.in. oklaskami, śpiewem,  
okrzykami, bądź negatywne np. gwizdami, buczeniem.  
Nie ma to jednak bezpośredniego wpływu na końcowy wynik 
rozgrywki. Bez kibiców mecz się odbędzie. Bez graczy, zawod-
ników - nie! Jest jeszcze  
wiele osób, od których zależy 
dobry wynik końcowy sporto-
wych zawodów. Są nimi tre-
nerzy, lekarze, masażyści, 
producenci sprzętu i ubrań 
sportowych, pracownicy ob-
sługi technicznej, budowni-
czowie obiektów sportowych, 
itd. 
  Do aktywnego zaangażo-
wania katolików świeckich 
w ewangelizacyjną misję Ko-
ścioła wielokrotnie wzywali 
papieże, ojcowie Kościoła. 
Podczas wizyty „ad limina” 
naszych biskupów w 1993 r. w Watykanie, papież Jan Paweł II 
zwrócił się o odrodzenie w Polsce Akcji Katolickiej, bez której 
struktura Kościoła w diecezjach, parafiach nie będzie pełna. 
Biskup w diecezji, proboszcz w parafii potrzebuje organizacji 
katolików świeckich wspierających ich w pracy duszpasterskiej 
i ewangelizacyjnej, w budowaniu i integrowaniu wspólnoty 
parafialnej i środowiska lokalnego. Konferencja Episkopatu 
Polski w 1995 r. erygowała na nowo zlikwidowaną przez reżim 
komunistyczny Akcję Katolicką w Polsce. Zaczęły powstawać 
pierwsze Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej także w Archi-
diecezji Krakowskiej, które erygował ks. kardynał Franciszek 
Macharski dekretem z dnia 1 sierpnia 1997 r. Dynamiczny 
okres tworzenia i rozwoju Akcji Katolickiej notujemy od czasu, 
kiedy Diecezjalnym Asystentem Kościelnym został mianowany 
przez ks. kardynała w lutym 1998 r. ks. Józef Jakubiec, ówcze-
sny proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie - No-
wym Bieżanowie. Ks. Józef Jakubiec należał do grona ścisłych 
współpracowników bpa Piotra Jareckiego - Krajowego Asy-
stenta Kościelnego Akcji Katolickiej. Następcą ks. Józefa Ja-
kubca na stanowisku Asystenta Kościelnego AK Archidiecezji 
Krakowskiej od 26 sierpnia 2006 r. jest ks. Mirosław Dziedzic. 
Jest on również następcą ks. Józefa Jakubca na urzędzie pro-
boszcza w naszej Parafii. To jeszcze nie wszystkie związki na-
szej parafii z Akcją Katolicką w diecezji i w Polsce. Ks. kardy-
nał Franciszek Macharski w dniu 6 maja 1999 r. powołał 
na prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Archidiecezji Krakowskiej I kadencji Stefana Majerczaka, 

ówczesnego prezesa Parafialnego Oddziału AK w Krakowie - 
Nowym Bieżanowie. Pełnił on ten urząd również w okresie 
II kadencji. Prezesem kolejnych kadencji od 2005 r. był Jan 
Wilk. Obecnie, od 2016 r. prezesem Zarządu DIAK jest Graży-
na Kominek. 
  16 lutego 2000 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji swoim rozporządzeniem nadał Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Krakowskiej osobowość prawną w RP. 
  Podstawą działania Akcji Katolickiej w obecnym czasie 
burzliwych, dziejowych przemian społecznych i politycznych 
w kraju, w Europie i na świecie jest właściwa formacja 
jej członków. 
Naszej formacji służą: 
- Studium Apostolstwa Świeckich. To Studium w kilku miej-
scach archidiecezji od lat jest wytrwale organizowane i wspie-
rane przez ks. bpa Jana Szkodonia i księży wykładowców PAT. 
- Rekolekcje Apostolstwa Świeckich. Organizowane są co mie-
siąc dla uczestników tegoż Studium i innych wspólnot parafial-
nych w Zakopanem w domu rekolekcyjnym „Księżówka”. 

Ks. biskupowi Janowi Szko-
doniowi jesteśmy bardzo 
wdzięczni za osobiste prowa-
dzenie tych rekolekcji w każ-
dym roku. 
- Pielgrzymka Rodzin Archi-
diecezji Krakowskiej do Kal-
warii Zebrzydowskiej. 
- Ogólnopolskie Pielgrzymki 
Akcji Katolickiej w Często-
chowie z pieszą wędrówką 
od Katedry Najświętszej Ro-
dziny na Jasną Górę. 
- Spotkania Rady DIAK – 
kilka razy w roku w różnych 
parafiach. 

- Spotkania Rady DIAK z księżmi asystentami. 
- Coroczne spotkania opłatkowe. Wdzięczni jesteśmy naszym 
biskupom za ich obecność z nami. 
- Rejonowe i parafialne dni skupienia. 
- W miesiącu październiku pielgrzymki AKAK do Sanktuariów 
archidiecezji. 
- Szkoły formacyjne nauki społecznej Kościoła. 
- Udział naszych przedstawicieli w Tygodniach Społecznych 
i innych wydarzeniach organizowanych przez Krajowy Instytut 
AK. 
- Udział naszych przedstawicieli w pracach i spotkaniach Kra-
jowego Instytutu AK. Przedstawiciele oraz księża asystenci 
czynnie uczestniczą w pracach KIAK. Prezes Stefan Majerczak 
został wybrany w skład Zarządu Krajowego Instytutu  
AK II i V kadencji. 
  Nasze działania formacyjne kierujemy również poza środo-
wisko Akcji Katolickiej, do bratnich wspólnot Kościoła, jak 
również innych ludzi i środowisk zainteresowanych problema-
mi, zwłaszcza z zakresu troski o człowieka, rodzinę, młodzież 
i Ojczyznę, tak w wymiarze naszej diecezji, jak również w wy-
miarze ogólnopolskim. Można tu wymienić m.in.: 
- Coroczne świętowanie wspólnie z Katolickim Stowarzysze-
niem Młodzieży Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata. W to święto patronalne AK i KSM uczestniczymy 
w Mszy św. w Katedrze pod przewodnictwem ks. kardynała  
lub innego ks. biskupa. Po Mszy św. jest procesyjne przejście 
do Filharmonii lub Auli Księży Misjonarzy przy ul. Stradom 
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gdzie ma miejsce uroczysty 
program z przyjęciem no-
wych członków do KSM 
i AK. 
- Organizacja Pieszej Ró-
żańcowej Pielgrzymki Świa-
tła, Nadziei i Pokoju 
do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewni-
kach z okazji Dnia Papie-
skiego. 
- Konferencje tematyczne 
związane z troską o czło-
wieka i rodziny organizowa-
ne w Zakopanem i w Krako-
wie, m.in. z cyklu „System 
finansowy w służbie czło-
wiekowi”. 

- Kontakty i współpraca z Instytutem Louis Even w Rougemont 
w Kanadzie od 2003 r., które pomagają poznawać alternatywną 
dla kryzysowych systemów finanso-
wych ideę Kredytu Społecznego. 
- Udział i współorganizacja spotkań 
Forum Dialogu ruchów stowarzyszeń 
katolickich „Ku Cywilizacji Miłości” 
zrzeszające bratnie wspólnoty Kościoła 
krakowskiego, w tym m.in. Ogólnopol-
skie Sympozjum „Eucharystia naszą 
mocą”. 
  Podejmujemy działania w różnych 
obszarach życia społecznego organizu-
jąc lub współorganizując m.in.: 
- Wojewódzki etap konkursu Akcji 
Katolickiej i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej - „Znaczenie 2000 lat chrze-
ścijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”. 
- IX Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesela 
bezalkoholowe - „Wesele Wesel” Ludźmierz 2003. 
- Małopolskie Przeglądy Pieśni Patriotycznej (od 2003 r.)  
oraz Ogólnopolski Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej (2009 - 2015) w Parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej na Szkla-
nych Domach. 
- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne 
psychologiczno - pedagogiczne. 
  AKAK zabiera także głos w spra-
wach publicznych. Wspomnę tutaj wy-
stosowanie protestów w obronie Radia 
Maryja, wolnych od pracy niedziel, 
wystosowaliśmy również apele przed 
wyborami samorządowymi i do parla-
mentu. Nasz protest przeciwko propa-
gacji homoseksualizmu w kwietniu 
2004 r. był jednym z pierwszych, znaczących w regionie. Bar-
dzo ważna jest także nasza aktywność w sferze obrony życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizowaliśmy Marsz  
dla Życia i Rodziny w 2014 r. oraz I i II Małopolski Marsz  
dla Życia i Rodziny pod hasłem „Życiu Tak!”. 
  Podstawowym środowiskiem naszej działalności jest parafia 
i praca w niej. To tutaj, w naszej rodzinie rodzin najpełniej re-
alizujemy nasze powołanie, we wszystkich wymiarach: modli-
twy, formacji i apostolstwa. Na comiesięcznych spotkaniach 
pierwszą część poświęcamy na formację, w dalszej części oma-
wiamy potrzeby naszego zaangażowania w życie parafialne. 
Odpowiadamy zaangażowaniem na potrzeby wyrażone przez 

ks. proboszcza - asystenta naszego Parafialnego Oddziału. 
  Najczęściej realizowaną działalnością w parafiach, ze szcze-
gólnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież jest: 
- Aktywny udział w liturgii i nabożeństwach. 
- Prowadzenie świetlic, bibliotek, czytelni i teatrów parafial-
nych. 
- Organizacja kiermaszów i kolportażu prasy oraz wydawnictw 
katolickich. 
- Praca w zespole redakcyjnym gazetek parafialnych. 
- Organizowanie festynów, dni kultury chrześcijańskiej, kursów 
językowych, korepetycji, spotkań biblijnych, konkursów, im-
prez sportowych, konferencji, odczytów na tematy religijne 
i społeczne. 
- Organizacja pielgrzymek i wycieczek. 
- Działalność charytatywna. 
  To na terenie parafii współpracujemy z innymi wspólnota-
mi, często uczestnicząc w pracach również jako ich członkowie. 
Radujemy się z owoców ich zaangażowania w naszej parafial-
nej społeczności. W realizowaniu naszych zadań apostolskich 
współpracujemy i zachęcamy do współpracy, dla dobra wspól-

nego inne grupy parafialne, szanując 
i ciesząc się różnorodnością i bogac-
twem ich charyzmatów. Współpracuje-
my także z podmiotami pozarządowy-
mi, rządowymi i samorządami, m.in.  
realizując zadania zlecone w formie 
grantów. Uczestniczymy w publicznych 
uroczystościach patriotyczno - religij-
nych 3 maja i 11 listopada, również 
organizując takie uroczystości w para-
fiach. 
  W roku swojego 20-lecia Akcja 
Katolicka Archidiecezji Krakowskiej 
zrzesza 700 członków zwyczajnych 
i 160 wspierających w 60 Parafialnych 

Oddziałach i Środowiskowym Oddziale pracowników Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. 
  Zadaniem i obowiązkiem dla nas wszystkich jest: „Znaleźć 

sposób głoszenia Jezusa odpowiadający sytuacji, w jakiej się 

znajdujemy” (Ewangelii gaudium 121). 
Jesteśmy współbudowniczymi i współ-
odpowiedzialnymi za naszą wspólnotę, 
za naszą parafię i za nasz Kościół.  
Dla każdego jest miejsce. Z jego umie-
jętnościami, talentami i pomysłami 
na jak najlepszy wynik naszych  
zawodów. Nie bądźmy tylko kibicami! 
Chciejmy być graczami, zawodnikami, 
bądź innymi aktywnymi członkami 
naszej parafialnej, wspólnotowej druży-
ny. 
  Serdecznie zapraszam wszystkich 

chętnych parafian na spotkania nasze-

go Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, które odbywają się 

w pierwsze czwartki miesiąca. Uczestniczymy w Mszy św. 

o godz. 18.00, a po niej spotykamy się na modlitewno - forma-

cyjnym spotkaniu w Domu Parafialnym. 

Stefan Majerczak 
prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

w Krakowie - Nowym Bieżanowie 
Kraków, dnia 2 grudnia 2017 r. 

 

Foto: Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska 

(20 lat Akcji Katolickiej i ks. abp Marek Jędraszewski 

Kraków, dnia 26 listopada 2017 r.) 
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1. Obchodzimy dziś XVIII Dzień modlitwy i pomocy material-
nej Kościołowi na Wschodzie. Zamiast ofiar do puszek część 
ofiar z tacy przekażemy na materialne wsparcie Kościoła ka-
tolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środko-
wej. Dzięki ofiarności Polaków, na Wschodzie remontowane 
są kościoły, parafie otrzymują naczynia liturgiczne i książki, 
wierni wsparcie materialne, a od niedawna – uczniowie i stu-
denci opiekę w Polsce. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 zaśpiewamy Nieszpory 
Adwentowe połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. 

3. Roraty – czyli Mszę św. ku czci Matki Bożej oczekującej 
Zbawiciela odprawiamy w dni powszednie o godz. 6.15  
oraz wieczorem o godz. 18.00, na które zapraszamy dzieci. 
Dzieci przed Mszą św. roratnią składają do koszyczka 
gwiazdki lub serduszka. Po Mszy św. odbywa się losowanie 
figurek, a dzieci otrzymują naklejkę roratnią. 

4. Parafialne Opłatki Wigilijne poświęcone na Wigilię roznoszą 
do naszych domów Posłańcy parafialni. Przy okazji roznosze-
nia opłatków odbywa się tradycyjna zbiórka ofiar na Sanktu-
arium. 

5. Jak co roku parafie w całej Polsce rozprowadzają świece Cari-
tas, które wspierają fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Koszt zakupu przez naszą parafię świecy małej  
to – 6 zł, a dużej – 12 zł. Kupując świecę możemy złożyć 
dodatkową ofiarę na to szlachetne dzieło. 

6. Jutro, 11 grudnia Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza 
na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbędzie się 
w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

7. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamię-
tali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesią-
ca grudnia. Wyniosła ona 13.471 zł, z czego 3.975 zł to ofiary 
w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto para-
fialne, na które w październiku wpłynęła kwota 3.115 zł. 

8. Wspólnota oazowa rozprowadza dzisiaj „sianko”, które trady-
cyjnie kładziemy pod obrusem na stole wigilijnym, a do godz. 
14.00, działający przy naszej parafii „Klub Aktywności”  
zaprasza na kiermasz prac osób niepełnosprawnych, wykona-
nych w ośrodkach terapeutycznych prowadzonych przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. 

9. Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych  
oraz Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zapraszają na Adwen-
towy Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę, 16 grud-
nia br. w klasztorze Sióstr Nazaretanek, przy ul. Nazaretań-
skiej 1. Szczegóły na plakacie. 

10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
               • środa: wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy; 
               • czwartek: wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera 
                                  i doktora Kościoła. 

  Święta Łucja pochodziła 
ze znakomitej rodziny z Syra-
kuz na Sycylii. Miała wyjść 
za mąż za pewnego młodzieńca 
z równie szlachetnego rodu. 
Wcześniej jednak udała się 
z pielgrzymką na grób świętej 
Agaty do Katanii. Chciała pro-
sić o zdrowie dla swojej matki. 
W tym czasie ukazała jej się 
święta Agata i przepowiedziała 
męczeńską śmierć. Poprosiła, 
by się na nią przygotowała. 
Łucja zaraz po powrocie z piel-
grzymki cofnęła wolę wyjścia 

za mąż, złożyła śluby czystości i rozdała majątek ubogim.  
Przez swojego niedoszłego męża została zadenuncjowana jako 
chrześcijanka (a było to w czasie okrutnych prześladowań chrze-
ścijan przez cesarza Dioklecjana). To spowodowało, że 13 grud-
nia około 304 roku – po torturach, które miały nakłonić Łucję 
do apostazji – została ścięta mieczem. Miała wtedy 23 lata. Le-
genda, która tworzyła się po śmierci świętej, dodawała coraz 

to nowe i barwne elementy, trudne dziś do zweryfikowania. Po-
dobno Łucja miała być zaprowadzona do domu publicznego 
na pohańbienie, ale nie dało jej się ruszyć z miejsca, nawet para 
wołów nie mogła tego zrobić. Gdy miała zostać spalona na stosie, 
ogień nawet jej nie tknął. Wtedy nakazano jej ścięcie. Przeżyła 
i to. Po przyniesieniu jej do domu poprosiła o Komunię świętą. 
Po jej przyjęciu zmarła. Święta Łucja to patronka miasta Toledo, 
a także krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek i tkaczy.  
Jest orędowniczką w chorobach oczu (w chorobie oczu modlił się 
do niej np. Dante Alighieri). W ikonografii przedstawia się Łucję 
w stroju rzymskiej niewiasty, w rękach trzyma palmę męczeństwa 
i płaskie naczynie, na którym leży para oczu. Według jednej 
z tradycji Łucji podczas tortur wyrwano oczy. Inna tradycja 
z kolei mówi, że święta Łucja miała tak piękne oczy, że wzbudza-
ły one powszechny zachwyt. Widząc ten zachwyt u swoich 
oprawców, święta kazała je sobie wyłupić. 
Modlitwa: Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wsta-

wiennictwem świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej 

przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie 

oglądali jej chwałę. Amen. 
Źródło: 
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