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O MÊCE PAÑSKIEJ, ŒWIÊTYM FRANCISZKU
I CZ£OWIEKU Z POCZ¥TKU WIEKU

W

hipermarkecie
wspó³czesnego
œwiata, gdzie na pó³kach
prezentuje siê nie to, co
prawdziwe, ale tylko to,
co u¿yteczne, prawda
wydaje siê nie byæ ju¿
atrakcyjnym „towarem”.
I tak zaczynaj¹ siê poszukiwania takiej religii, która najbardziej cz³owiekowi odpowiada, a nie tej,
która jest prawdziw¹.
Bo mo¿e chrzeœcijañstwo nie jest takie doskona³e? Bo mo¿e wystarczy
byæ dobrym cz³owiekiem,
by dostaæ siê do nieba? Bo
mo¿e katolicy s¹ za bardzo monotonni i zanadto
skupieni na cierpiêtnictwie b¹dŸ na wylewaniu
w³asnych ³ez? Z pewnoœci¹ w ka¿dym z tych pytañ ukryte jest ziarno
prawdy. Bo chrzeœcijañstwo jest ci¹gle w drodze.
Bo wystarczy byæ dobrym
cz³owiekiem, by liczyæ na
to, ¿e u kresu ¿ycia spotka
siê Jezusa. Bo czasem rzeczywiœcie jesteœmy monotonni. Ale nie w tym sêk.
Zastanawia mnie coœ innego. Dlaczego wolimy
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iœæ boczn¹ drog¹ poprzez gêsty las, zamiast
w poszukiwaniu celu
skupiæ siê na znakach,
które sam Bóg rozstawi³? Jednym z takich
znaków – i zarazem najbardziej wymownym –
jest krzy¿.
Nie ma krzy¿a bez
Chrystusa. Nie ma
Chrystusa bez krzy¿a.
Gdybyœmy spróbowali –
na miarê naszych w¹tpliwych mo¿liwoœci –
udowodniæ, ¿e chrzeœcijañstwo bez faktu krzy¿a ma prawo bytu, ju¿ na
samym pocz¹tku musielibyœmy skapitulowaæ.
Na narzêdzie zbawienia
Bóg wybra³ sobie dwie
belki. I na nich postanowi³ odkupiæ tego, którego w³asnorêcznie ulepi³
z prochu ziemi. Bóg zakocha³ siê w cz³owieku,
a krzy¿ jest wyrazem tej
mi³oœci. I choæ czasem
boli, choæ czasem wydaje siê za ciê¿ki i przerastaj¹cy nasze fizyczne
mo¿liwoœci – zawsze jest
drog¹ prowadz¹c¹ do
Boga.
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Krzy¿ nie ma uchwytu. Trzeba nieœæ go na w³asnych plecach. Moglibyœmy dziœ zgoliæ Jezusowi brodê, moglibyœmy ubraæ Go w elegancki garnitur. Moglibyœmy za³o¿yæ Mu wspania³e buty, a w³osy wymodelowaæ ¿elem. Ale za ¿adne skarby nie uda nam siê
przymocowaæ do krzy¿a uchwytu, dziêki któremu Jezus niós³ go bêdzie w d³oni, jak biznesmen aktówkê.
To by³by parali¿ teologii, parali¿ bliskoœci Jezusa
z krzy¿em, a co za tym idzie parali¿ w relacjach Boga
z cz³owiekiem. Obraz Jezusa nios¹cego na swych barkach toporny krzy¿ ma zasadnicze znaczenie.
Zrozumia³ to pokorny marzyciel. Rozkochany
w œwiecie nie chcia³ z niego uciekaæ, by spotkaæ Tego,
którego rozpozna³ w Ewangelii, lecz zdj¹³ z nóg poszarpane sanda³y i boso wbieg³ na drogê krzy¿a. Po
kilku latach spêdzonych na gonitwie za Pani¹ Bied¹
dotar³ do miejsca, gdzie ubóstwo styka³o siê bezpoœrednio z belk¹ krzy¿a. I tak, jak w przesz³oœci
pragn¹³ Franciszek
zostaæ wielkim rycerzem, tak po spotkaniu z krzy¿em zapragn¹³ staæ siê jego czêœci¹. I sta³ siê. Bóg
obdarowa³ go wielk¹
³ask¹ i odcisn¹³ na
jego ciele znaki swej
Mêki. Franciszek sta³
siê pierwszym stygmatykiem w historii
Koœcio³a.
Œwiêty z Asy¿u
sta³ siê cz³owiekiem,
który zjednoczony
doskonale z Chrystusem na sposób
duchowy – zacz¹³
upodabniaæ siê do
Niego na sposób fizyczny. Jego rêce
broczy³y krwi¹ – jak rêce Jezusa. Jego nogi i bok podobnie. Franciszkowa droga do takiego zjednoczenia
trwa³a kilka d³ugich lat. Czy jest ona jednak a¿ tak
bardzo zadziwiaj¹ca? Czy jest tak bardzo niezwyk³a?
A mo¿e to my jesteœmy dziwni, kiedy rozchylamy
usta z zadziwienia patrz¹c na freski przedstawiaj¹ce
poranionego stygmatami Franciszka? Mo¿e w³aœnie
taka mi³oœæ, jak¹ darzy³ Franciszek umêczonego Jezusa, jest naturaln¹ kolej¹ rzeczy? Mo¿e tylko w³aœnie
takie spotkanie z Umi³owanym zas³uguje na miano
mi³oœci?
Rzeczywistoœæ krzy¿a jest rzeczywistoœci¹ fascynuj¹c¹ i budz¹c¹ obawy jednoczeœnie. Bo krzy¿ nie
daje mo¿liwoœci kompromisu. Bo krzy¿, kiedy da siê
poznaæ, poch³ania bez reszty. I nie chodzi tu o trwanie
pod nim z twarz¹ ukryt¹ w d³oniach i z g³ow¹ posypan¹ popio³em w geœcie pokuty. Sprawa dotyczy raczej tego, byœmy ten krzy¿ objêli i zrozumieli. Bo zrozumieæ krzy¿, to zrozumieæ tajemnicê ca³ego stwo2

rzenia i wszelkiego sensu. Kiedy zrozumiemy, co tak
naprawdê znaczy to krótkie s³owo „krzy¿”, nie bêdzie ju¿ dla nas tajemnic. Jezus sta³ siê do nas podobny we wszystkim z wyj¹tkiem grzechu (Hbr 4, 15),
a krzy¿ jest zwierciad³em, w którym to podobieñstwo
widaæ najdoskonalej.
Ka¿dy kroczy w³asn¹ drog¹ krzy¿ow¹. I gdybyœmy nawet w szaleñstwie odrzucili chrzeœcijañsk¹
koncepcjê zbawienia poprzez krzy¿, nie zmieni³oby
to faktu, ¿e ka¿dy cz³owiek ma w swoim ¿yciu problemy i obci¹¿enia, które niejednokrotnie go przerastaj¹. One w³aœnie s¹ odblaskiem Chrystusa i Jego
dwóch poprzecznie zbitych belek.
I nie chodzi tu wcale o cierpiêtnictwo! Wrêcz przeciwnie. Bo có¿ przysz³oby nam po trwaniu pod krzy¿em, na którym wisi Bóg, skoro na tym krzy¿u mia³oby siê wszystko zakoñczyæ? Gdyby rzeczywiœcie
krzy¿ by³ ostatnim etapem drogi Zbawiciela – biedny
by³by œwiat, bo krzy¿
jest drog¹, a nie celem. Celem jest ¿ycie,
a ¿ycie wype³niæ siê
mo¿e tylko w Zmartwychwstaniu. I dlatego w³aœnie krzy¿,
choæ czasem przerasta, powinien wskazywaæ na inn¹,
wieczn¹ i doskona³¹
rzeczywistoœæ. Bo
z perspektywy krzy¿a, œwiat widaæ inaczej. Tam problemy
nie s¹ ju¿ takie przyziemne i p³ytkie, jak
nam siê czêsto wydaje. Z krzy¿a ka¿dy
upadek
wygl¹da
inaczej. Warto w tym
miejscu sparafrazowaæ s³owa Hansa Ursa von Balthasara: krzy¿ przemieni³ Chrystusa z reprezentanta Ojca na reprezentanta ludzkoœci. Podobnym reprezentantem pogubionej i obola³ej ludzkoœci by³ równie¿ œw. Franciszek.
Na takim tle nie mo¿e dziwiæ fakt nazywana Franciszka „drugim Chrystusem”.
Franciszek doszed³ w swoim ¿yciu do pewnego
idea³u. I choæ zmar³ w stosunkowo m³odym wieku
i choæ nie unosi³ siê nad ziemi¹, i choæ nie potrafi³
przebywaæ w kilku miejscach jednoczeœnie, to jednak
sta³ siê symbolem. Symbolem mi³oœci doskona³ej.
Ukocha³ Chrystusa wisz¹cego na krzy¿u z brocz¹cymi krwi¹ ranami. Chrystusa, który nie mia³ w³adzy
nawet nad w³asnym cia³em. Chrystusa, który podda³
siê ca³kowicie cz³owiekowi.
Dlatego przywo³ujemy postaæ Franciszka na pocz¹tku czasu Wielkiego Postu, czasu „dotkniêcia” krzy¿a.
o. Mariusz Uni¿ycki OFM

REFLEKSJE NAD DUSZ¥
Ka¿da dusza urabiana jest przez wieki,
i chce czy nie chce, wieki tworzy
Stanis³aw Brzozowski (1878–1911)
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usza ludzka to „czynnik o¿ywiaj¹cy cia³o ludzkie,
bêd¹cy pierwszym Ÿród³em ludzkiego poznania, racj¹
to¿samoœci cz³owieka” (Enc. Katolicka, Tom 4, s. 378).
Od zarania wieków poszukiwano afirmacji istnienia
nieœmiertelnej duszy cz³owieka. Zagadnienie to fascynowa³o filozofów, mêdrców i poetów. Filozofowie greccy
uwa¿ali, ¿e dusza pochodzi³a z kosmosu i po œmierci do
niego wraca³a. Homer okreœla³ j¹ mianem animatorki
ludzkich uczuæ, a Platon wyznawa³ jej nieœmiertelnoœæ
uwa¿aj¹c cia³o za jej grób. Chrzeœcijañstwo uznawa³o duszê za dar Boga. Œw. Augustyn, filozof i teolog, uwa¿a³
duszê za substancjê rz¹dz¹c¹ cia³em. Nieœmiertelnoœæ jej
g³osi³ te¿ Awicenna, arabski filozof i lekarz oraz francuski
filozof Kartezjusz.
Koœció³ katolicki na Synodzie w Toledo (400 r.) og³osi³
jako dogmat wiary nieœmiertelnoœæ duszy, pochodz¹cej
od Boga w drodze oddzielnego aktu stworzenia.
To krótkie wprowadzenie ma na celu podkreœlenie
wa¿koœci tego zagadnienia oraz postawienie pytania czy
cz³owiek wspó³czesny interesuje siê swoj¹ dusz¹.
A. Czechow pisze, ¿e „powo³aniem ka¿dego cz³owieka jest dzia³alnoœæ duchowa i ci¹g³e szukanie prawdy
i sensu ¿ycia”.
Aleksander Œwiêtochowski znany prozaik i publicysta
stwierdza „ludzie powinni siê mierzyæ duszami, a nie kieszeniami” – nale¿a³oby to odnieœæ do teraŸniejszoœci.
Cz³owiek wierz¹cy bezsprzecznie czuje siê „posiadaczem” duszy, ale czêsto poprzestaje na samej œwiadomoœci
posiadania, dba natomiast bardziej o swoje cia³o i dopiero
u schy³ku ¿ycia przypomina sobie o jej istnieniu. Czasy
w jakich ¿yjemy nie s¹ ³askawe dla duszy. Kolorowe reklamy troszcz¹ siê o nasze cia³o, kusz¹c posiadaniem dóbr
doczesnych. Œcigamy siê wiêc w gromadzeniu ich, zapominaj¹c o biednej duszy. Czy mo¿na wiêc nasze pokolenie
nazwaæ pokoleniem „piêknoduchów”? Raczej nie.

Cz³owiek otrzyma³ wyj¹tkowy dar od Boga – ¿ycie
wieczne, w³aœnie dziêki duszy nieœmiertelnej. Jest to dar
niewymierny, ofiarowany z mi³oœci Stwórcy, wynosz¹cy
cz³owieka na najwy¿szy szczebel ziemskiego bytowania.
Nie powinniœmy wiêc odrzucaæ owego daru i odk³adaæ
troskê o niego na czas kresu ziemskiego pielgrzymowania. Przyjmuj¹c i uznaj¹c dar ¿ycia wiecznego musimy
obraæ w³aœciwy styl ziemskiego bytowania, traktuj¹c go
jako stopniowe wkraczanie na drogê w zaœwiaty.
Rozwijanie duchowoœci cz³owieka musi pod¹¿aæ
zgodnie z przykazaniami Bo¿ymi, kieruj¹c siê mi³oœci¹
bliŸniego, preferowaæ uczciwoœæ wobec siebie i innych,
nauczyæ siê przebaczania, wyrzucenia pychy z serca, pomagania potrzebuj¹cym i niegromadzenia jedynie dóbr
materialnych. Nale¿y byæ sprawiedliwym i otwartym na
m¹droœæ innych ludzi oraz czêsto zagl¹daæ w g³¹b swojej
duszy szukaj¹c w niej afirmacji koniecznej dla duchowego rozwoju.
Czêsto mówimy o cz³owieku bezwzglêdnym dla bliŸnich, ¿e jest bezduszny, a wiêc definiujemy, ¿e cz³owiek
bez duszy nie kieruje siê dobroci¹ i sprawiedliwoœci¹, ale
jedynie w³asnym d¹¿eniem. Posiadanie duszy nobilituje
i zobowi¹zuje cz³owieka do postêpowania zgodnego
z normami moralnymi i etycznymi. „Bezduszni” bylibyœmy bardzo ubodzy i skazani jedynie na krótkie ziemskie
¿ycie, czêsto przynosz¹ce jedynie cierpienia.
Ofiarowuj¹c nam nieœmierteln¹ duszê Bóg sprawi³, ¿e
nie umieramy mimo kresu ziemskiej wêdrówki. Wielu
z nas bez tej wizji nie mia³oby poczucia sensu bytowania
na ziemi jedynie po to, by kiedyœ przemin¹æ bezpowrotnie. Co prawda, przemijaj¹c mo¿emy zostawiæ po sobie
pamiêæ w dokonaniach, potomstwie, sercach bliskich
osób, ale czym to jest w porównaniu z ¿yciem nieskoñczonym w czasie i przestrzeni.

Nieuniknione
A kiedy bêdzie mi s¹dzone
Wyrokiem Ananke
Przejœæ na drug¹ stronê,
Zabiorê st¹d woñ fio³ków,
Lawendy, miêty i wrzosu.
Zabiorê te¿ œpiew ptaków
I koloryt nieba,
Przecie¿ tam na szczêœcie
Niewiele mieæ potrzeba.
W palcach mocno zacisnê
Niæ babiego lata
Jako wiêŸ jedyn¹
Z ¿yciem tego œwiata.
(w „Czas przemijania” 2002)
Dlatego te¿ nale¿y postêpowaæ zgodnie z imperatywem boskich przykazañ, tak by w chwili oswobodzenia
z wiêzów doczesnych dusza mog³a pod¹¿yæ bez zbêdnego balastu tam, gdzie czeka na ni¹ wieczne ¿ycie.

Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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Przytul siê do krzy¿a...
– Mamo, o czym czytasz? – zapyta³ mnie któregoœ wieczora Miko³aj.
– Ksi¹¿kê o tym, jak dzielnym
i wspania³ym cz³owiekiem by³ nasz
Ojciec Œwiêty – odpowiedzia³am zaczytana w „Œwiadectwo” kardyna³a
Dziwisza.
– A czy ty pamiêtasz jeszcze Jana
Paw³a II? – zapyta³am, pomna tego,
¿e pamiêæ kilkulatka wymazuje
szybko fakty, osoby i zdarzenia
z przesz³oœci. W koñcu od dnia
œmierci Papie¿a Polaka mija ju¿ drugi rok.
– Pewnie, ¿e tak! – z du¿¹ pewnoœci¹ odpar³ Miko³aj.
– Pamiêtam, jak w Rzymie siedzia³ w fotelu i przytula³ siê do Krzy¿a – kontynuowa³ tak przekonywaj¹co, jak gdyby s¹dzi³, ¿e mu nie
dowierzam. – Przytula³ siê do Krzy¿a, widzia³em w telewizorze, w nocy,
by³ bardzo chory, a ty powiedzia³aœ
wtedy, ¿e jest ju¿ taki s³aby, ¿e nie
mo¿e sam iœæ Drog¹ Krzy¿ow¹ i dlatego siedzi w fotelu i tylko przytula
siê do Krzy¿a.
Rzeczywiœcie, pamiêtam ten obraz Ojca Œwiêtego w czasie ostatniego w jego ¿yciu Wielkiego Pi¹tku,
kiedy uczestniczy³ w nocnej Drodze
Krzy¿owej siedz¹c, wtulaj¹c twarz
w Krzy¿ trzymany w rêkach.
Skupiony, rozmodlony, wtopiony
w trzymany w d³oniach Krzy¿
wygl¹da³ tak, jakby przytuli³ siê do
wisz¹cego na nim Chrystusa,
ws³uchiwa³ siê w coœ, co dochodzi³o
tylko do Jego uszu, pewnie ju¿ wiedzia³, ¿e Jego Droga na ziemi dobiega koñca.
– Jak myœlisz synku, co On wtedy
us³ysza³, kiedy tak przystawi³ ucho
do Krzy¿a Jezusowego? – zapyta³am
w nadziei, ¿e sprawdzê, na ile szeœcioletnie dziecko zapamiêta³o rozmowê sprzed dwóch lat, kiedy koñczy³ siê Wielki Post.
– Jakby krzy¿ umia³ mówiæ, to
pewnie by powiedzia³, ¿e to wielka
niesprawiedliwoœæ, co zrobili Panu
Jezusowi, ¿e za Jego dobroæ i wszystkie dobre uczynki, ukarali Go, jakby
by³ przestêpc¹ – odrzek³ Miko³aj
z oburzeniem.
4

– Ale, jak myœlisz, co powiedzia³
ten „mówi¹cy krzy¿” Ojcu Œwiêtemu
w tamtym dniu? – próbowa³am dociec.
– Na pewno mu powiedzia³, ¿eby
siê ju¿ nie martwi³, bo jego cierpienie siê koñczy i ju¿ nied³ugo bêdzie
Ojciec Œwiêty w niebie.
– Mamo! A te gwoŸdzie w rêkach
Pana Jezusa to Go bola³y? Bo przecie¿ to bardzo boli, jak siê cz³owiek
uk³uje w palec, a co dopiero wbiæ sobie gwóŸdŸ?! – nagle zaintrygowany
zmieni³ temat Miko³aj.
– Bola³y, bola³y, synku. Bardzo
Go bola³y, szczególnie dlatego, ¿e zosta³ ukarany nie za swoje winy, poniós³ karê za niewinnoœæ. Ale tê karê
ofiarowa³ Panu Bogu za wszystkich
grzesznych ludzi, na przyk³ad za takich, co bij¹ innych, kradn¹.

– I wiesz co, ja myœlê, ¿e jak byœmy przytulili siê do Krzy¿a i nadstawili ucha, to us³yszelibyœmy taki g³os
Pana Jezusa: Ofiarowa³em za Was
swoje œwiête rêce, da³em je przebiæ
grubymi gwoŸdŸmi, ¿ebyœcie zrozumieli, ¿e ludzkie rêce uœwiêcone
Bo¿¹ mi³oœci¹ maj¹ s³u¿yæ mi³oœci.
Nie s³u¿¹ do bicia!
Nie s¹ do wygra¿ania i pokazywania obraŸliwych gestów!

Nie s¹ po to, aby nimi siêgaæ po
cudze!
Nie s¹ po to, aby trzymaæ w nich
broñ i strzelaæ do innych!
Nie s¹ do tego, aby robiæ nimi
g³upie ¿arty!
Nie wolno nimi pisaæ Ÿle o innych!
Nie wolno nimi siêgaæ po papierosy, alkohol i inne niebezpieczne
rzeczy!
Niekoniecznie powinny traciæ
czas na gry komputerowe!
– Ale mamo, to przecie¿ wiem, ¿e
nie wolno robiæ tego wszystkiego.
Ale graæ na komputerze przez chwilê
to chyba wolno?! – próbowa³ potargowaæ siê odrobinê mój synek.
– I wiesz, ja myœlê, ¿e jakbym
przytuli³ siê do Krzy¿a i nadstawi³
ucha, to Pan Jezus powiedzia³by
pewnie: „pomó¿ Przemkowi” –
stwierdzi³ z du¿¹ pewnoœci¹ Miko³aj.
– Przemkowi? – tym razem mnie
ogarnê³o zdumienie.
– No Przemkowi, temu z klasy,
którego nikt nie lubi, bo jest okropnie niegrzeczny i on jest chory na
tak¹ chorobê, no wiesz... tak¹, ¿e biega, krzyczy, rzuca tornistrem po
œcianach. I dlatego nikt nie chce siê
z nim bawiæ – wyjaœnia³ Miko³aj.
– Pewnie tak by powiedzia³. Ka¿demu z nas powiedzia³by to, co powinniœmy us³yszeæ. Jednemu, ¿eby
siê pogodzi³ ze swoim bliskim, z którym dawno temu siê pok³óci³, drugiemu, ¿eby odda³ to, co zabra³ bez
pozwolenia, jeszcze innemu, ¿e ktoœ
potrzebuje jego pomocy, pieniêdzy,
mo¿e uœmiechu, mo¿e tylko dobrego
s³owa.
– Wiesz kochanie! To dobrze, ¿e
teraz w czasie Wielkiego Postu mamy czas, aby zastanowiæ siê nad tym,
czego oczekuje od nas cierpi¹cy na
krzy¿u Pan Jezus.
Wystarczy tylko chwila modlitwy
w ciszy, aby przytuliæ siê sercem do
Krzy¿a Jezusowego i s³uchaæ,
s³uchaæ...
Wielki Post 2007
MP
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ŒWIÊTY KAZIMIERZ KRÓLEWICZ
(1458–1484)
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zieñ 4 marca to dzieñ œw.
Kazimierza Królewicza,
patrona archidiecezji krakowskiej i bia³ostockiej oraz diecezji
drohiczyñskiej, ³om¿yñskiej i radomskiej.
W bie¿¹cym roku dzieñ œw.
Kazimierza (523. rocznica jego
œmierci) przypada w drug¹ niedzielê Wielkiego Postu. Z tego
wzglêdu liturgiczny kult naszego Œwiêtego przesuniêto na poniedzia³ek, 5 marca.
Kazimierz, o którym mowa
by³ synem króla polskiego,
Kazimierza
Jagielloñczyka
(1427–1492) i jego ¿ony El¿biety
(1436–1505), córki Albrechta II,
cesarza rzymskiego, która urodzi³a szeœciu synów i siedem córek; Kazimierz jako trzecie z kolei dziecko by³ drugim synem.
Urodzi³ siê na zamku wawelskim, 3 paŸdziernika 1458 r., a jego chrzest odby³ siê w niedzielê,
po uroczystoœci Wszystkich
Œwiêtych.
Rodzice jego odznaczali siê
gorliwym praktykowaniem wiary œwiêtej. Od dziewi¹tego roku
¿ycia by³ przez kilka lat uczniem
ks. Jana D³ugosza (1415–1480),
kanonika krakowskiego, najwybitniejszego dziejopisarza swego
wieku.
Ju¿ jako trzynastoletni ch³opiec mia³ z woli rodziców obj¹æ
tron wêgierski, do czego jednak
nie dosz³o. Odznacza³ siê szczególn¹ czystoœci¹ ducha i mi³osierdziem wzglêdem ubogich.
Przy boku ojca bra³ czynny
udzia³ w ¿yciu politycznym. By³
gorliwym czcicielem Najœwiêtszego Sakramentu i Najœwiêtszej

Maryi Panny. Wiele czasu poœwiêca³ praktykowaniu codziennej modlitwy.
Z pocz¹tkiem 1483 r. zachorowa³ powa¿nie na gruŸlicê. Zawiadomiono o tym Króla, który
przebywa³ w Wilnie. Ojciec wezwa³ go na leczenie do siebie.
Pod koniec 1483 r. przewieziono
Kazimierza do Grodna, gdzie
dnia 4 marca 1484 r. zmar³ w opinii œwiêtoœci. Liczy³ wówczas 25
lat i 5 miesiêcy ¿ycia. Zw³oki jego
przewieziono do Wilna i pochowano w koœciele katedralnym, w grobowcu królewskim,
pod kaplic¹ Matki Bo¿ej.
33 lata po œmierci Kazimierza,
w 1517 r. rozpocz¹³ siê jego proces kanonizacyjny, a w 1602 r. papie¿ Klemens VIII (1591–1605)
zatwierdzi³ jego kanonizacjê.
Centrum kultu œw. Kazimierza Królewicza jest miasto Wil-

no. Tak¿e w Krakowie, w rodzinnym mieœcie naszego Œwiêtego
znajduj¹ siê oœrodki jego kultu
religijnego: katedra wawelska
i koœció³ franciszkanów (OFM)
pw. œw. Kazimierza, przy ul. Reformackiej 4, gdzie znajduje siê
te¿ o³tarz boczny z jego obrazem,
z ok. 1670 r., pêdzla Daniela
Schulza, nadwornego malarza
królewskiego. Koœció³ ten posiada od 2001 r. godnoœæ
SANKTUARIUM ŒWIÊTEGO
KAZIMIERZA KRÓLEWICZA,
nadan¹ przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.
Tak¿e koœció³ parafialny na
Grzegórzkach w Krakowie, zbudowany po II wojnie œwiatowej
(1948), posiada patrocinium, czyli
patronat œw. Kazimierza Królewicza.
o. Piotr Józef Gr¹¿awski OFM
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NIE TYLKO ZAŒMIECONA DUSZA...

Na

s¹siednich stronach parafialnego biuletynu
znaleŸæ mo¿na sporo informacji dotycz¹cych oczyszczenia i odtruwania naszej duszy. To
obrazowe stwierdzenie jest czêsto u¿ywan¹, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, metafor¹ i doskonale pasuje do duszpasterskiego s³ownika. Warto jednak przypomnieæ, ¿e œmiecenie i trucie traktowane
dos³ownie to ponury kawa³ek naszej polskiej i bronowickiej rzeczywistoœci. Zapominamy lub mo¿e nie
wiemy, ¿e trucie duszy i trucie naszego otoczenia to
ten sam rodzaj b³¹dzenia, oddalaj¹cy nas od Boga.
„Cz³owiek – uczy Sobór Watykañski II – mo¿e i powinien mi³owaæ rzeczy jako stworzone przez Boga.
Otrzymuje je bowiem od Boga i widzi je niejako
sp³ywaj¹ce z rêki Bo¿ej – dlatego je szanuje. Dziêkuj¹c
za nie Bogu-Dobroczyñcy i u¿ywaj¹c stworzeñ, i korzystaj¹c z nich w duchu ubóstwa oraz wolnoœci,
wprowadza siebie w prawdziwe posiadanie œwiata
niby nic nie maj¹c, a wszystko posiadaj¹c” (Gaudium
et spes, 37).
„Wszyscy ludzie wierz¹cy powinni sprawê stosunku do ochrony œrodowiska w³¹czyæ do swego rachunku sumienia i uœwiadomiæ sobie, ¿e przez zaniedbania w tej dziedzinie mog¹ sprowadziæ na bliŸnich
ogrom szkód i cierpienia” – czytamy w dokumentach
Synodu Archidiecezji Krakowskiej, który odby³ siê
w latach 1972–1979.
Wed³ug raportów Komisji Europejskiej zanieczyszczenia powietrza wywo³uj¹ przedwczesn¹
œmieræ blisko 30 tysiêcy Polaków rocznie. Kraków nale¿y do obszarów o najni¿szej jakoœci powietrza
w Europie, gdzie – jak obliczaj¹ instytucje unijne –
wysokie stê¿enie truj¹cych substancji skraca ¿ycie
mieszkañców o kilka lat.
Ostatni raport Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Krakowie dowodzi, ze nie
tylko pod Wawelem, ale i w wiêkszoœci powiatów
Ma³opolski jakoœæ powietrza pozostawia wiele do ¿yczenia. WIOŒ zaklasyfikowa³ ca³¹ zachodni¹ czêœæ regionu i powiaty grodzkie do tzw. strefy C. To oznacza,
ze poziom stê¿enia zanieczyszczeñ w powietrzu
przekracza na tym obszarze krajowe normy.
Odnotowywane przez stacje pomiarowe ska¿enia
pochodz¹ w znacznym stopniu ze Ÿróde³ lokalnych –
m.in.: niskiej jakoœci koksu u¿ywanego do ogrzewania mieszkañ oraz œmieci palonych w gospodarstwach domowych. Ten ostatni problem dotyczy
g³ównie mniejszych miejscowoœci na obrze¿ach takich aglomeracji jak Kraków.
Wraz z pocz¹tkiem sezonu grzewczego niektórzy
„oszczêdni” w³aœciciele domów ogrzewaj¹ mieszkania pal¹c w piecach œmieciami – butelkami, opakowaniami plastikowymi, kawa³kami mebli, a nawet stary-
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mi oponami. Inni robi¹ to przez ca³y rok, oszczêdzaj¹c
w ten sposób na op³atach za wywo¿enie œmieci.
W œwiadomoœci i co gorsze w sumieniu wielu osób
takie postêpowanie to „czysty” zysk – pozbywaj¹c siê
odpadów i porz¹dkuj¹c teren w zamian uzyskuje siê
ciep³o. Nie jest to jednak zgodne z prawd¹. Ci ludzie
powoli, ale skutecznie i pewnie truj¹ siebie, swoje rodziny i s¹siadów. Nara¿aj¹ ich na utratê zdrowia,
a w d³u¿szej perspektywie i ¿ycia.
Spalanie odpadów w domowych piecach odbywa
siê w niskich temperaturach (200–500°C), z czym
wi¹¿e siê zwiêkszona emisja zanieczyszczeñ do atmosfery i gleby. Poza tym kominy domów s¹ niskim
Ÿród³em emisji i w tej sytuacji uniemo¿liwione zostaje
wyniesienie zanieczyszczeñ na du¿e odleg³oœci i rozproszenie ich przez wiatr. Najwiêksz¹ dawkê zanieczyszczeñ przyjmujemy w domu, gdzie spêdzamy
wiêkszoœæ czasu w ci¹gu doby.
W procesie spalania œmieci, w szczególnoœci tworzyw sztucznych, emitowane s¹ toksyczne substancje: furany, tlenki wêgla, tlenki azotu, py³, metale ciê¿kie (kadm, rtêæ, kobalt, nikiel, selen, o³ów), chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd, styren i wiele innych
organicznych i nieorganicznych zwi¹zków chemicznych). Szczególnie groŸne jest spalanie folii i opakowañ z PCV, które wydzielaj¹ dioksyny. Takie zwi¹zki
opadaj¹ o kilkadziesi¹t metrów od domu.
Dioksyny – to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie
zna ludzkoœæ. S¹ one 10 000 razy bardziej truj¹ce od
cyjanku potasu, lecz ich dzia³anie nie jest natychmiastowe; powoli ale skutecznie uszkadzaj¹ one narz¹dy
wewnêtrzne: w¹trobê, p³uca, nerki, rdzeñ krêgowy
i korê mózgow¹, zwiêkszaj¹ tak¿e ryzyko wyst¹pienia nowotworów. Nieca³e dwa miligramy dioksyn
wystarcz¹, by zabiæ wa¿¹cego 80 kilogramów
cz³owieka. Dioksyny kumuluj¹ siê w ³o¿ysku matki
i wp³ywaj¹ na pracê hormonów, co mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia p³odu. Zaburzaj¹c funkcjonowanie hormonów i procesu rozwoju organizmu, doprowadzaj¹ do rozwoju komórek nowotworowych.
Dioksyny dzia³aj¹ alergicznie oraz obni¿aj¹ odpornoœæ organizmów, co powoduje zwiêkszenie podatnoœci na zaka¿enia wirusowe, bakteryjne i parazytologiczne.
Jeœli, wreszcie, do najbardziej „oszczêdnych” nie
trafi¹ argumenty dotycz¹ce ochrony zdrowia i ¿ycia,
to mo¿e podzia³a perspektywa kary. Zgodnie
z ustaw¹ o odpadach i kodeksem wykroczeñ – zakazane jest spalanie œmieci (odpadów) w piecach
i kot³owniach domowych, jak równie¿ na wolnym
powietrzu. Za spalanie odpadów grozi kara grzywny
do 5 tys. z³ lub areszt do 30 dni.

Ale degradacjê œrodowiska powoduje nie tylko z³a
gospodarka czy brak urz¹dzeñ ochronnych. Degradacja œrodowiska to tak¿e m.in.: lekcewa¿enie zasad
w³aœciwego stosowania nawozów sztucznych, mycie
samochodu nad jeziorem, niszczenie zieleni, jazda samochodem czy motocyklem bez t³umika, trucie siebie
i innych dymem tytoniowym lub zaœmiecanie otoczenia. Polskie miasta s¹ otoczone ³añcuchami dzikich
wysypisk i œmietników. Wystarczy obejœæ laski i ³¹ki
otaczaj¹ce Bronowice Wielkie, aby wszêdzie napotkaæ sterty œmieci. Ten widok wywo³uje bezsilny
gniew i ¿al. Nic nie usprawiedliwia tak ciê¿kiego
przestêpstwa przeciwko przyrodzie i bliŸnim.
Trudno zrozumieæ, dlaczego w tak oczywistej
sprawie, jak¹ jest powolne zabijanie, skutki wszelkich
akcji s¹ tak marne. Siêga siê przecie¿ po argumenty
rozumowe, apeluje siê do uczuæ i do sumienia czy
wreszcie wkracza na teren wiary.
Przecie¿ ci sami ludzie, którzy pal¹ œmieci lub wywo¿¹ je do lasu, za chwilê klêkn¹ przy konfesjonale
i przeka¿¹ innym znak pokoju, nie widz¹c szalonej
rozbie¿noœci miêdzy swoimi s³owami i czynami.
Jak napisali kiedyœ franciszkañscy klerycy, potrzebne jest nam Franciszkowe, „bezinteresowne”
podejœcie do przyrody, które prowadzi do ochrony

wszystkiego, co w niej piêkne, godne kontemplacji.
Jako sprawdzian naszej postawy i wra¿liwoœci w tej
dziedzinie mog¹ pos³u¿yæ sformu³owane przez nich
pytania:
– Czy korzystaj¹c z bogactw przyrody pamiêtam, ¿e
s¹ one dobrem wspólnym wszystkich ludzi i pokoleñ, które przyjd¹ po nas?
– Czy problemu zagro¿enia œrodowiska nie uwa¿am
za wymyœlony przez „ochroniarzy” lub „si³y pragn¹ce zahamowaæ rozwój gospodarczy”, zaœ walk
o ochronê przyrody za przejaw maniactwa i nadwra¿liwoœci?
– Czy nie jestem jednym z drobnych, ale skutecznych
niszczycieli naszej ziemi przez niepotrzebny ha³as,
deptanie trawników, beztroskie œmiecenie, ³amanie
ga³êzi, rwanie zió³ i kwiatów, p³oszenie ptaków,
mêczenie zwierz¹t i inne niszczycielskie czyny?
– Czy nie zmuszam bliŸnich (tak¿e rodziny, dzieci,
kolegów) do wdychania dymu tytoniowego i oparów alkoholowych?
TK
Tekst zosta³ opracowany z wykorzystaniem nastêpuj¹cych Ÿróde³:
Dziennik Polski z dnia 25 XI 2006: „Truj¹ nas s¹siedzi”, tekst Agnieszki
Grzeœkowiak ze strony internetowej: http://trujacecieplo.chojnice.pl,
strona: www.zb.eco.pl.

Ksi¹¿ka, któr¹ warto przeczytaæ
Zborowska Anna: W bronowickiej skrzyni. Na tropach historii, pami¹tek i obyczajów Bronowic Wielkich, Kraków, 2006, s. 160.
Nie sposób, mieszkaj¹c w Bronowicach Wielkich,
nie wzi¹æ do rêki ksi¹¿ki Anny Zborowskiej.
Autorka zebra³a i opracowa³a materia³ historyczny regionu od za³o¿enia osady na Wró¿nej Górze a¿
do czasów wspó³czesnych. Dotar³a do wielu ciekawych Ÿróde³ historycznych, ilustruj¹c je licznymi fotografiami, rysunkami i reprodukcjami obrazów.
„W bronowickiej skrzyni” zawar³a historiê pokoleñ mieszkaj¹cych w Bronowicach Wielkich, przedstawi³a szczegó³owo ich tradycje, zwyczaje, sprawowane obrzêdy i zmiany zachodz¹ce wraz z up³ywem
czasu.
Za³¹czona w przypisach i na koñcu ksi¹¿ki bogata
bibliografia pozwala zapoznaæ siê szczegó³owo z dokumentami i opracowaniami na temat Bronowic
Wielkich.
Druk – sepia na kremowym papierze nawi¹zuje
doskonale do tradycji starych druków i stanowi o estetyce wydawniczej.
Ksi¹¿ka Anny Zaborowskiej powinna „zab³¹dziæ
pod strzechy” wspó³czesnych mieszkañców Bronowic Wielkich i staæ siê cennym nabytkiem domowych
ksiêgozbiorów.
Oprac. B.M.K.
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
REKOLEKCJE PARAFIALNE

NABO¯EÑSTWA W OKRESIE WIELKIEGO POSTU

25–28 MARCA 2007

W Wielkim Poœcie uczestniczymy w nabo¿eñstwach,
które w sposób szczególny przybli¿aj¹ nam mêkê i œmieræ
naszego Zbawiciela:
Droga Krzy¿owa to nabo¿eñstwo polegaj¹ce na rozwa¿aniu mêki Pañskiej przy XIV stacjach. Praktykuje siê je
g³ównie w pi¹tki w czasie Wielkiego Postu. Droga Krzy¿owa
swymi pocz¹tkami siêga pielgrzymek do Jerozolimy, gdzie
upamiêtniono stacje drogi Jezusa od pretorium na Kalwariê.
Franciszkanie od XV wieku upowszechnili to nabo¿eñstwo
na zachodzie. W XVII w. papie¿ Inocenty XI przypisa³ do
Drogi Krzy¿owej mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³nego.
Gorzkie ¿ale po raz pierwszy odprawiono w Warszawie
w koœciele œw. Krzy¿a w 1707 r. W krótkim czasie rozpowszechni³o siê jednak w ca³ym kraju.
Niedzielnymi popo³udniami ludzie gromadz¹ siê w koœcio³ach, by przy wystawionym Najœwiêtszym Sakramencie
œpiewaæ hymny i pieœni pasyjne i rozwa¿aæ mêkê Pañsk¹.
Rozwa¿ania podzielono na trzy czêœci. W Wielkim Poœcie
jest szeœæ niedziel, wiêc w czasie Gorzkich ¯ali dwa razy
rozwa¿amy mêkê i œmieræ naszego Zbawiciela.
Prorok Joel wo³a³: „Nawróæcie siê do Mnie ca³ym swym
sercem przez post i p³acz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze a nie szaty” (Jl 2, 12–13). Niech Wielki Post bêdzie
czasem odnowy naszych serc, otwarcia siê na Bo¿¹ ³askê.
Niech bêdzie to czas wytê¿onej pracy nad sob¹ i ¿arliwej
modlitwy. Módlmy siê Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Wielk¹ moc ma ta modlitwa. Módlmy siê gor¹co dla nas
o nawrócenie, dla œwiata o mi³oœæ i pokój. Zaufajmy Bo¿emu
Mi³osierdziu!

Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê

NIEDZIELA – 25.03.2007
700
900
1030
1200
1700
1800

– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Msza œw. z nauk¹ dla dzieci
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

Po Mszy œw. wieczornej nauka stanowa dla m³odzie¿y
ucz¹cej siê i pracuj¹cej

PONIEDZIA£EK – 26.03.2007
700
900
1030
1130
1800

– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Droga Krzy¿owa z nauk¹ dla dzieci klas 0–III
– Droga Krzy¿owa z nauk¹ dla dzieci klas IV–VI
i I gimnazjum
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

Po Mszy œw. nauka stanowa dla kobiet

WTOREK – 27.03.2007
00

7 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
900 – Msza œw. z nauk¹ dla chorych i udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych
1030 – Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu z nauk¹
dla dzieci klas 0–III
1130 – Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu z nauk¹
dla dzieci klas IV–VI i I gimnazjum
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
Po Mszy œw. nauka stanowa dla mê¿czyzn

ŒRODA – 28.03.2007
(DZIEÑ SPOWIEDZI ŒWIÊTEJ)
700
900
1030
1130
1800

– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– SpowiedŸ dla dzieci klas III – VI i I gimnazjum
– Msza œw. dla dzieci klas 0 – VI i I gimnazjum
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ i zakoñczenie rekolekcji

Okazja do spowiedzi œwiêtej pó³ godziny przed Msz¹ œw.
oraz podczas Mszy œw.
Nauki rekolekcyjne wyg³osi o. Bogdan Reczek
– franciszkanin z parafii pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP Kraków-Azory.

Droga Krzy¿owa – dni powszednie, godz. 1730.
Gorzkie ¿ale – niedziele Wielkiego Postu, godz. 1700.
Parafialna Droga Krzy¿owa ulicami naszego osiedla –
Niedziela Palmowa, godz. 1845 (po Mszy œw. wieczornej).

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y),
10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00
Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa
Msza œwiêta o godz. 9.00
Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
Gorzkie ¿ale: niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej
Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30

Redakcja biuletynu: o. Remigiusz Balcerak (red. nacz.), o. Jacek Biegaj³o, Barbara Mikuszewska-Kamiñska,
Ma³gorzata Palim¹ka, Tomasz Kisilewicz, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 012 637 55 96, 012 626 46 40
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