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NIE MA GO TUTAJ; ZMARTWYCHWSTA£
(£k 24, 6)

Tak jak po burzy przychodzi s³oñce, a po nocy
dzieñ, tak podobnie sta³o siê ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Wydarzenia paschalnego poranka
z niedowierzaniem przyjmowane by³y przez arcykap³anów
i uczniów. Ci pierwsi ustami
¿o³nierzy chcieli sprawê Zmartwychwstania zatuszowaæ: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli
Go (Mt 28, 13). Jakim sposobem,
powiedz mi – pyta Jan Chryzostom – wykradli Go uczniowie,
... którzy nie œmieli siê nawet pokazaæ (por. J 20, 19)? Czy nie
by³o po³o¿onej pieczêci? Czy nie
by³o postawionych tylu stra¿ników, tylu ¿o³nierzy i ¯ydów
(por. Mt 27, 62–66)? (Homilia
XC na Mt 28, 11–20). Prawda
oczywista i przejrzysta nie zawsze jest mile widziana.
Zachowanie Aposto³ów by³o
ró¿ne. Tomasz, zwany Didymos,
nie akceptowa³ œwiadectwa innych uczniów i by³ niedowiarkiem: Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu
gwoŸdzi i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie
uwierzê (J 20, 25). Zachowaniem swoim Tomasz
zdaje siê sugerowaæ: Wspólnocie uczniów, która le¿y u zarania Koœcio³a trzeba daæ wiarê. Skoro prawda jest oczywista, to nie mam sensu jej podwa¿aæ.
Nieco inaczej zachowali siê Piotr i Jan, którzy byli
„uwa¿ani za Filary” (Ga 2, 9) Koœcio³a Jerozolim-

skiego. Jan bardzo plastycznie opisuje ich bieg do
„pustego Grobu” (20, 1–10). Znamienne jest to, ¿e
„ów drugi uczeñ”, który jako pierwszy przybywa do
grobu, nie wchodzi. Daje pierwszeñstwo Piotrowi. Niech Autoryt bêdzie pierwszy, a potem
ca³a reszta, zdaje siê sugerowaæ
tekst biblijny.
Teologiczn¹ g³êbiê tego swoistego biegu wyjaœnia Œw. Grzegorz Wielki: M³odszy (Jan) wyra¿a Synagogê, a starszy (Piotr)
Koœció³... Obaj biegli razem, chocia¿ nie z tym samym usposobieniem. Synagoga pierwsza
przysz³a do grobu, ale do niego
nie wesz³a, albowiem nie chcia³a uwierzyæ w umar³ego, który
zmartwychwsta³... PóŸniej przyby³ Koœció³, pozna³ poœrednika
miêdzy Bogiem a ludŸmi, cz³owieka Jezusa Chrystusa jako
umar³ego co do cia³a i uwierzy³,
¿e jest On ¿yj¹cym Bogiem (zob.
Homilia XXII). Do wiary
w Zmartwychwsta³ego, a zatem
do Prawdy, trzeba dojrzeæ i stopniowo siê do niej
dochodzi.
Opowieœæ o „pustym Grobie” nie jest wytworem
sensacji, ale realn¹ prawd¹ i zal¹¿kiem nadziei dla
której warto godnie ¿yæ: skoro w Adamie wszyscy
umieraj¹, tak te¿ w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni (1 Kor 15, 22).
o. Edmund Urbañski

Pe³nych Umocnienia i Radosnej Nadziei Œwi¹t Wielkanocnych,
Bêd¹cych ród³em Wiary i Mi³oœci,
P³yn¹cych od Chrystusa Zmartwychwsta³ego
¯yczy Redakcja Biuletynu
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ZMIERZAJ¥C
DO PUSTEGO GROBU...
Z

ka¿dym kilometrem serce bije mocniej. Nareszcie jest!
Osi¹gn¹³em cel mojej podró¿y! To Jerozolima – mówi
kierowca autokaru. Na zboczach gór rozsiane nowoczesne
osiedla, widaæ, ¿e niedawno wybudowane. Za czasów Pana
Jezusa na pewno ich tu nie by³o. Te strome zbocza s¹ pierwszym elementem tamtejszego krajobrazu, jaki przyku³ mój
wzrok i nie ukrywam, ¿e bardzo mnie zaskoczy³. Tak sobie
tego nie wyobra¿a³em! Na jednym z nich widaæ du¿y napis
wykonany z kamienia. To po hebrajsku – wyjaœnia przewodnik. Znaczy: „B³ogos³awieñstwo wje¿d¿aj¹cym”. Zaraz
czujê siê raŸniej. Ktoœ mi tu b³ogos³awi. Ktoœ na mnie czeka
– myœlê w duchu. Wreszcie wje¿d¿amy do starego miasta.
Brama Damasceñska muru okalaj¹cego stare miasto – to
pierwsza wizytówka tego miejsca. Wydawa³a siê przyjazna
i otwarta, choæ tonê³a w mroku.

ny. Ciê¿ko mi siê przedostaæ miêdzy straganami, na których jest do kupienia „wszystko”. Zaczyna mnie dra¿niæ
uliczny gwar. Trwa nabo¿eñstwo, miejscowi nic sobie z tego nie robi¹, krzycz¹c, targuj¹ siê, pal¹ fajki wodne, gra
muzyka... Nikogo to nie obchodzi, ¿e jest jakaœ Droga
Krzy¿owa. Nagle przy jednej stacji, gdzie stoj¹ œciœniêci ludzie w w¹skich uliczkach wpada z pe³n¹ z³oœci¹ i krzykiem
na twarzy muzu³manin trzymaj¹c nad g³ow¹ Koran, zaczyna coraz g³oœniej krzyczeæ. Obserwujemy z przera¿eniem
co siê dzieje, ale ten na szczêœcie tylko przeszed³ przez ca³¹
grupê i poszed³ dalej. S¹dzê, i¿ chcia³ pokazaæ „niewiernym”, ¿e tylko Allach jest jedynym Bogiem, a Mahomet jego prorokiem.
Droga Krzy¿owa dobiega koñca, nagle znajdujemy siê na
jakimœ placu przed koœcio³em. Na pocz¹tku nie mam pojê-

Tu w³aœnie zakoñczy³a siê jazda. Idziemy z grup¹ pielgrzymów, schody, kamienne stopnie w dó³ i w górê
w w¹skich uliczkach starego miasta. Cisza, sk¹pe œwiat³o latarni, zapach oliwy i potraw sma¿onych tu za dnia, i koty
uciekaj¹ce spod nóg! Niebawem zapukaliœmy do Domu
Polskiego sióstr El¿bietanek, gdzie mieliœmy nocleg. Czekano na nas, choæ by³a ju¿ noc.
Rano o czwartej zbudzi³ nas muezin z minaretów
œwi¹tyñ muzu³mañskich. Do piêciokrotnego jego wo³ania
w ci¹gu dnia, przyzwyczailiœmy siê po kilku dniach. Ale teraz z rytmu, melodii, z niezrozumia³ych dla mnie s³ów bi³a
egzotyczna obcoœæ. W tej chwili uœwiadomi³em sobie, i¿
o czwartej nad ranem stara Jerozolima zdawa³a siê nale¿eæ
do wyznawców Proroka.
Oko³o po³udnia ruszy³em razem z pielgrzymami Drog¹
Krzy¿ow¹, której pocz¹tek stanowi dziedziniec szko³y muzu³mañskiej, który to otwierany jest dla turystów na rozpoczêcie Via Dolorosa. Rusza procesja z wielkim krzy¿em
na czele. T³um turystów z ca³ego œwiata fotografuje, filmuje i nagle nasuwa mi siê najwa¿niejsze pytanie: jak prze¿yæ
tak¹ Drogê Krzy¿ow¹? Kolejne stacje to najczêœciej zwyk³e
znaczki na œcianach z numerkiem. Jedyn¹ stacj¹, która
jest w postaci kapliczki, jest trzecia, ufundowana przez
polskich wygnañców na podziêkowanie Bogu za ocalenie
i opiekê podczas II wojny œwiatowej. Nabo¿eñstwo przebiega dosyæ szybko, gdy¿ czas jego trwania jest ograniczo-

cia, gdzie w³aœciwie jesteœmy. Wchodzê jak turysta do miejsca, które okazuje siê Golgot¹. I nagle stajê w bezruchu nie
mog¹c z³apaæ powietrza! Prze¿ywam szok, gdy¿ oto stojê
w miejscu gdzie zosta³ ukrzy¿owany mój Zbawiciel. Zaczyna do mnie docieraæ, ¿e znajdujê siê w miejscu, gdzie sta³
Krzy¿. Rozgl¹dam siê, myœlê, kontemplujê, patrzê na to
wszystko i zdajê sobie sprawê, ¿e jednak prze¿y³em Via Dolorosa, ¿e przecie¿ jak Chrystus szed³ uliczkami, to te¿ nie
spotka³ siê z dobrym traktowaniem przez „widzów”.
Na wprost po wejœciu do Bazyliki znajduje siê tzw. kamieñ namaszczenia, na którym wed³ug tradycji z³o¿ono
i namaszczono Chrystusa po œmierci. Po prawej jest wejœcie
na Golgotê. Tam znajduj¹ siê te¿ cztery ostanie stacje Drogi
Krzy¿owej. Po stopniach wchodzê na szczyt Golgoty. Pod
greck¹ mens¹ o³tarzow¹ wydr¹¿enie skalne w srebrnej
oprawie – tu sta³ krzy¿ naszego Pana Jezusa. Rêkê zanurzam po ³okieæ, by dotkn¹æ tego œwiêtego miejsca, gdzie dokona³o siê nasze zbawienie. Przypominaj¹ mi siê s³owa,,Gorzkich ¯ali”: Upa³ serca swego ch³odzê, gdy w przepaœæ mêki Twej wchodzê.
Schodzê z Golgoty. W rotundzie Anastasis (Zmartwychwstania) spogl¹dam ku olbrzymiej kopule. Pod ni¹
stoj¹ca oddzielnie wielka, zdobiona kaplica Grobu Œwiêtego. Wchodzê do Przedsionka Anio³a, gdzie ponad dwa ty-
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dokoñczenie ze str. 2

si¹ce lat temu zwiastowano radoœæ wielkanocn¹. Na kawa³ku kamiennego postumentu (którym wed³ug tradycji
by³ zasuniêty Grób Pana Jezusa) pali siê jedna œwieca.
Pó³mrok rozœwietlaj¹ lampki oliwne u sklepienia. Schyliwszy siê nisko, bardzo nisko, wchodzê do Grobu. Od razu
widzê wizerunek Jana Paw³a II, dla którego by³ to nie lada
problem. Bo¿y Grób jest bardzo ma³y. Mo¿e tu wejœæ cztery, piêæ osób. W miejscu, gdzie z³o¿ono cia³o Pana Jezusa,
jest kamienna p³yta. Nad ni¹ trzy wizerunki Zmartwychwsta³ego Chrystusa: ³aciñski, grecki i ormiañski. Obok,
z lewej strony, obraz Matki Bo¿ej. Ma opuszczone powie-

ki, lew¹ d³oni¹ przyciska do siebie cyborium. Zamykam
oczy i uœwiadamiam sobie, ¿e to w³aœnie tutaj by³ z³o¿ony
Pan Jezus. To tutaj powsta³ z martwych. Tutaj pozostawi³
p³ótna, którymi by³ owiniêty, i opaskê z g³owy oddzielnie
z³o¿on¹. Klêkam w tym najœwiêtszym miejscu na ziemiê,
ze wzruszeniem ca³ujê kamienn¹ p³ytê w miejscu zmartwychwstania. Tulê siê do Grobu, z którego p³ynie g³êboki
pokój tak ró¿ny od zgie³ku na zewn¹trz Bazyliki. Z radosnym biciem serca modlê siê przez chwilê w tym œwiêtym
miejscu. A w uszach s³ychaæ jakby szelest rozwijaj¹cych
siê p³ócien, z których wychodzi do ¿ycia Chrystus, Pan
nasz i nadzieja...
A jednak nie zawiod³eœ, myœlê sobie. Dotrzyma³eœ s³owa.
Wystarczy³y Ci, Jezu trzy dni, by odbudowaæ Œwi¹tyniê
Swego Cia³a. W ca³ej linii spe³ni³o siê to, o czym zapewnia³eœ. Co wiêcej, nie opuœci³eœ tych, których powierzy³ Ci
Ojciec, za których prosi³eœ, aby byli jedno. Skoro nie zawiód³ swoich przyjació³ po zmartwychwstaniu, nie zawiedziesz i nas.
Czasami wydaje nam siê, ¿e Ciebie nie ma, Panie Jezu.
Jesteœmy bezradni, przestraszeni, pochyleni ku ziemi, widzimy tylko otaczaj¹ce nas „stragany”. Szukamy Ciebie
nie tam, gdzie trzeba; nie tam, gdzie jesteœ naprawdê. Dopomó¿ nam widzieæ Ciebie ka¿dego dnia tam, gdzie Ty jesteœ, abyœ móg³ zmartwychwstawaæ w ka¿dym z nas.
o. Jacek Biegaj³o OFM

MOTYWY WIELKANOCNE W SZTUCE SAKRALNEJ

U

roczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego zajmuj¹ca pierwsze miejsce w hierarchii wszystkich œwi¹t roku koœcielnego, by³a obchodzona ju¿ od
pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli powstanie w³asn¹ moc¹ z grobu, jest bowiem koronnym dowodem na Jego Bóstwo.
Jest tak¿e centralnym aktem, wokó³ którego koncentruje siê liturgia Wielkanocna, a co równie¿ uwidocznione zosta³o w sztukach plastycznych, wykorzystuj¹cych zarówno opisy zawarte w Ewangeliach, jak
równie¿ teksty apokryficzne. W okresie gotyku,
w malarskich i rzeŸbiarskich retabulach o³tarzowych,

wystêpowa³y najczêœciej wiêksze cykle ilustruj¹ce nie
tylko sam fakt czy moment zmartwychwstania, ale
tak¿e inne sceny z nim zwi¹zane, takie jak chocia¿by
Zst¹pienie Chrystusa do otch³ani, czy Niewiasty z anio³em
przy pustym grobie. W niekonwencjonalne ujêcie wielu
takich scen obfituje m.in. rozbudowany cykl chrystologiczny na skrzyd³ach o³tarza Wita Stwosza w koœciele Mariackim w Krakowie (1477–1489). Wœród
nich przedstawiona zosta³a tak¿e szczególna wersja
Zmartwychwstania z zamkniêtym grobem. P³askorzeŸba ilustruj¹ca powy¿sz¹ scenê znalaz³a siê w górcd. na s. 4
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nej kwaterze otwartego, lewego skrzyd³a
o³tarza. Zgodnie z relacj¹ ewangeliczn¹,
przedstawia
ona
pierwszy moment
zmartwychwstania,
kiedy z pokrywy
zamkniêtego grobowca zstêpuje Chrystus
w uwielbionym ciele,
okryty triumfalnym
p³aszczem. Dodatkowo wokó³ grobu pokazano czterech pilnuj¹cych rzymskich
¿o³nierzy. Artysta
wyraŸnie zaznaczy³,
¿e Chrystus w cudowny sposób przenikn¹³
kamienny grobowiec,
G. Martinetti, «Mane nobiscum Domine» (Sanktuarium £amania Chleba w Emaus)
którego p³ytê dopiero
póŸniej odsun¹³ anio³,
aby ukazaæ pusty grób. Analogiczne stwierdzenie te- struj¹cych tê opowieœæ ewangeliczn¹ œw. £ukasza nago, jak¿e istotnego faktu, odnajdujemy równie¿ le¿¹ obrazy: Caravaggia z ok. 1598 r. (Galeria Narodow wielkanocnej pieœni koœcielnej: Pan przenikn¹³ grube wa, Londyn) i Rembrandta z 1684 r. (Luwr, Pary¿).
mury, Bóg natury, Alleluja.
Obraz o podobnej treœci namalowany przez G. MartiPismo Œwiête, podkreœlaj¹c prawdziwoœæ i wiary- nettiego, znajduje siê tak¿e w sanktuarium £amania
godnoœæ zmartwychwstania, przywo³uje fakty uka- Chleba w Emaus.
zania siê Chrystusa Marii Magdalenie, œwiêtym nieW plastyce o tematyce wielkanocnej mo¿emy odwiastom, uczniom z Emaus i aposto³om wraz z nie- naleŸæ równie¿ scenê ukazania siê Chrystusa Maryi,
wiernym Tomaszem. Równie¿ i te powielkanocne re- co mia³o nast¹piæ tu¿ po Jego zmartwychwstaniu. Inlacje ewangeliczne znalaz³y swoje odzwierciedlenia formacji na ten temat nie znajdziemy wprawdzie na
plastyczne nie tylko w wiêkszych cyklach zwi¹za- kartach Pisma œw., niemniej trudno w¹tpiæ, aby Chrynych ze zmartwychwstaniem Chrystusa, ale tak¿e ja- stus w serii objawieñ po zmartwychwstaniu móg³ poko samodzielne dzie³a, zw³aszcza w sztuce epoki ba- min¹æ swoj¹ Matkê. Wiara i przekonanie o takim wyroku. W pojedynczej scenie najczêœciej przedstawia- darzeniu by³a zreszt¹ ci¹gle ¿ywa w tradycji koœcielno Niewiernego Tomasza, któremu Chrystus pokazuje nej i zosta³a zapisana tak¿e w apokryfach, zaœ plaswoje rany na d³oniach. Wed³ug nieco innego sche- styczny opis tej sceny okreœlano tytu³em: Maria prima
matu ikonograficznego, w¹tpi¹cy aposto³ sam vidit (Maryja pierwsza zobaczy³a). Scena ilustruj¹ca posprawdza rêk¹ ranê w boku Chrystusa, dodatkowo wy¿szy temat znalaz³a siê chocia¿by w o³tarzu kowsparty Jego rêk¹, „aby mia³ odwagê spojrzeæ do œcio³a parafialnego w Tarczku (z ok. 1540 r.), a tak¿e
wnêtrza tego misterium”. W takiej konwencji scena ta na kwaterze zamkniêtego poliptyku w koœciele œw.
zosta³a ukazana na obrazie Caravaggia (Poczdam), Józefa w Kaliszu (z pocz. XVI w.). Chrystus nawiea tak¿e w dziele holenderskiego malarza Hendricka dzaj¹cy swoj¹ Matkê zosta³ ukazany z widocznymi
Terbrugghena (Rijksmuseum, Amsterdam), kompo- ranami na rêkach, nogach i boku, a nadto trzymaj¹cy
zycji wyraŸnie wzorowanej na p³ótnie wczeœniej- w lewej rêce chor¹giew z drzewcem zakoñczonym
szym. Popularnymi by³y równie¿ inne sceny, m.in. krzy¿em oraz proporcem triumfalnym, bêd¹cym
Œwiête niewiasty przy grobie, «Noli me tangere» (Nie doty- symbolem Jego zwyciêstwa. Towarzyszy Mu grupa
kaj mnie), ukazuj¹ce spotkanie Chrystusa z Mari¹ anio³ów œpiewaj¹cych antyfonê «Regina caeli laetare»
Magdalen¹, czy Wieczerza w Emaus. Tematy te utrwa- (Ciesz siê Królowo anielska), umieszczon¹ na banderoli
li³o na p³ótnie wielu znanych malarzy, jak chocia¿by podtrzymywanej przez jednego z nich. Maryja zaœ,
Annibale Carracci (Œwiête niewiasty przy grobie, Ermi- odziana w królewsk¹ sukniê i z koron¹ na g³owie,
ta¿, St. Petersburg), czy Correggio («Noli me tangere», w postawie klêcz¹cej przyjmuje wiadomoœæ o zmarGaleria Prado, Madryt) i Tycjan (Galeria Narodowa, twychwstaniu swego Boskiego Syna, i ju¿ uczestniLondyn). Podobnie czêsto malowano motyw czy w Jego chwale.
uczniów z Emaus, g³ównie w scenie okreœlanej jako
o. Adam J. B³achut OFM
Wieczerza w Emaus. Do najbardziej znanych dzie³ ilu4
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DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA

D

nia 31 marca 2008 roku bêdziemy obchodziæ
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. W odpowiedzi na apel
papie¿a Jana Paw³a II, Koœció³ w Polsce obchodzi ten
dzieñ od 1998 r. w uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego.
W tym roku Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia bêdzie obchodzony w poniedzia³ek, po drugiej niedzieli wielkanocnej, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego, poniewa¿
oktawa Wielkanocy
nie dopuszcza innych
obchodów liturgicznych.
W Ksiêdze Rodzaju, Bóg daje nakaz ludziom „Czyñcie sobie
ziemiê
poddan¹”
(1,28). Wydaje siê, i¿
dzisiejszy cz³owiek
postanowi³ siêgn¹æ
dalej. Zdumiewaj¹ce,
nieprawdopodobne,
niewiarygodne
wrêcz, s¹ osi¹gniêcia
medyków, techników,
in¿ynierów, farmaceutów, biotechnologów, genetyków itd.
Cz³owiek oczarowany w³asnymi mo¿liwoœciami, przekraczanymi barierami,
postanowi³ podporz¹dkowaæ sobie równie¿ ¿ycie innego
cz³owieka, postanowi³ zaj¹æ pozycjê Bosk¹. Zapomina, i¿ dalej Pismo mówi „Upomnê siê te¿ u cz³owieka o ¿ycie cz³owieka i u ka¿dego
o ¿ycie brata” (Rdz 9,5).
Bardzo wiele dyskusji toczy siê obecnie wokó³
podstawowych pojêæ: ¿ycia i œmierci. Trwaj¹ spory
o to, od jakiego momentu rozwoju poczêtemu
cz³owiekowi przys³uguje miano osoby, i co siê z tym
wi¹¿e – pe³nia praw; a tak¿e do jakiego stopnia
cz³owiek mo¿e ingerowaæ we w³asn¹ naturê. Druga
kwestia dotyczy pytañ: w którym momencie mo¿na
uznaæ, ¿e ¿ycie cz³owieka siê zakoñczy³o. Niezmienne stanowisko w tych kwestiach zajmuje Koœció³:
podkreœla niezwyk³¹ godnoœæ cz³owieka, stara siê
piêtnowaæ dzia³ania, które godnoœæ tê podwa¿aj¹, pozwalaj¹c na manipulacjê istot¹ ludzk¹.

Obecnie funkcjonuje negatywny obraz macierzyñstwa w mediach i w œwiadomoœci spo³ecznej, obraz
p³odnoœci jako niewygodnego balastu. Mówi siê
w pracach naukowych i podrêcznikach o „zabezpieczeniu przed ci¹¿¹” jak przed chorob¹ przenoszon¹
drog¹ p³ciow¹. Wszelkimi sposobami degraduje siê
pozycjê dziecka w rodzinie: przestaje byæ ono upragnionym darem, a staje siê zagro¿eniem „mi³oœci”,
statusu ¿ycia jego rodziców, rodzeñstwa.
Gdzie jest w tym
wszystkim cz³owiek,
mi³oœæ,
wiernoœæ,
godnoœæ, szacunek,
wra¿liwoœæ, bezinteresownoœæ, dar i tajemnica?
Wobec tak silnego
sprzysiê¿enia siê z³a,
nie mo¿emy pozostawaæ obojêtni. Koœció³
wzywa nas do wiernoœci Bogu, Jego nauki oraz do modlitwy
za wszystkich ludzi,
którzy zostali poczêci, a ich ¿ycie jest
zagro¿one. Dzie³o
Duchowej Adopcji
Dziecka Poczêtego to
uczynek mi³osierdzia
wobec najbardziej
bezbronnych. Modlitwa dziewiêciomiesiêczna, wyprasza
u Boga ³askê ¿ycia dla
dzieci, zagro¿onych
œmierci¹ z r¹k w³asnych rodziców, mo¿e te¿ byæ pocz¹tkiem nawrócenia
ich serc. Duchow¹ adopcjê mo¿emy podj¹æ w ka¿dym czasie, niemniej jednak w³aœnie Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia, jest tym dniem szczególnym. Modlitwa to potê¿ny orê¿, mo¿emy w³¹czyæ siê dziêki niej do walki
o ¿ycie ludzkie.
W naszym Koœciele w ³¹cznoœci z Koœcio³em Powszechnym, bêdziemy równie¿ obchodziæ Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia. Zachêcamy do uczestniczenia
w Mszy Œw. i nabo¿eñstwie 31 marca 2008 r. oraz
w miarê mo¿liwoœci i chêci przyst¹pienia do Duchowej Adopcji. Deklaracje bêdzie mo¿na uzyskaæ
w kruchcie koœcio³a.
Halina Górska
5
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W KRÊGU RODZINY
Z

a parê dni bêdziemy prze¿ywaæ ponownie œwiêta Zmartwychwstania
Pañskiego – œwiêta, podczas których wspominamy niepojêt¹ mi³oœæ
Boga do cz³owieka. Chrystus z wysokoœci krzy¿a mówi „¯ycie moje oddajê
za ciebie, bo ciê kocham cz³owieku”. Bóg obdarzy³ nas swoj¹ mi³oœci¹,
i wzywa nas abyœmy kochali Go oraz drugiego cz³owieka. Abyœmy obdarzali swoj¹ mi³oœci¹ osoby nam bliskie oraz naszych nieprzyjació³. Okres œwi¹t,
to czas kiedy wiêkszoœæ z nas nie pracuje zawodowo; czas, który mo¿emy
poœwiêciæ na spe³nianie praktyk religijnych oraz na przebywanie z najbli¿szymi. Tymczasem statystyki podaj¹, i¿ to w dni œwi¹teczne dochodzi do
zwiêkszonej liczby rodzinnych waœni. Psychologowie mówi¹, ¿e wi¹¿e siê
to m.in. z tym, ¿e po okresie intensywnego ¿ycia rodziny spotykaj¹ siê razem w domu, maj¹ czas, ale nie potrafi¹ go spêdzaæ razem. Rodzi siê pytanie: A co z nasz¹ mi³oœci¹? Aby pokochaæ kogoœ, trzeba go poznaæ, nie tylko wiedzieæ jak wygl¹da. Poznaæ radoœci i smutki, znaæ wartoœci jakimi siê
kieruje, cele do jakich d¹¿y nasz bliŸni, tym bardziej cz³onek naszej rodziny.
Wspó³czesna technika da³a nam wiele mo¿liwoœci komunikacji, mo¿emy
porozumiewaæ siê telefonicznie, wysy³aæ SMS-y, przekazywaæ wiadomoœci
drog¹ e-mailow¹, poprzez komunikatory takie jak Gadu-Gadu lub te¿ Skype itp. Mo¿emy nawet za pomoc¹ kamer widzieæ siê podczas tych rozmów.
Pomimo tych wszystkich udogodnieñ w komunikacji coraz mniej ze sob¹
rozmawiamy. Coraz mniej siê znamy. Wymieniamy jedynie potrzebne informacje. Coraz wiêcej jest osób samotnych wœród t³umu. Ludzi, którzy poœród
wzrastaj¹cego komfortu ¿ycia zastanawiaj¹ siê: „Kogo obchodzê ja?” ¯yjemy osobno choæ we wspólnocie, uciekaj¹c w œwiat telewizji, komputera, Internetu. Prowadzi to czêsto do wielu konfliktów, chorób, a czasem i tragedii.
W Ksiêdze Rodzaju napisane jest „Nie jest dobrze, aby mê¿czyzna by³
sam” (Rdz 2,18). Cz³owiek aby ¿yæ szczêœliwie potrzebuje drugiego cz³owieka, jego mi³oœci, zrozumienia, uwagi, czasu, opieki, obecnoœci. W minionych czasach – „przedtechnicznych”, rodziny, s¹siedzi spotykali siê podczas œwi¹t, ale te¿ i podczas pracy, przy darciu pierza, przy ³uskaniu fasoli.
Rozmawiali. Wymieniali pogl¹dy, przekazywali tradycjê, rozstrzygali spory,
bajali, ubijali interesy – poznawali siê. Wspó³czesna technika da³a nam
wiêkszy zasiêg terytorialny mo¿liwych kontaktów, ale zubo¿y³a nas o bezpoœrednie spotkania z drugim cz³owiekiem. Obecnie wzros³a stopa ¿yciowa
ludzi, lecz i rodz¹ siê kryzysy nieznane wczeœniej. Kryzysy wiary, wartoœci,
rodziny. Wydaje siê niekiedy, i¿ wobec tych kryzysów jesteœmy pozostawieni sami sobie. Tak nie jest. Pierwszym obecnym przy nas jest Bóg, który
czeka na nas z mi³oœci¹ i daje wskazówki oraz drogi wyjœcia. Nastêpnie jest
Koœció³ z niezmienn¹ od wieków nauk¹, która to niezmiennoœæ winna byæ
dla nas gwarantem sukcesu. I rodzina, która poprzez swoje cele naturalne
winna byæ dla nas ogniskiem mi³oœci i bezpieczeñstwa oraz poczucia
w³asnej wartoœci; udzielaæ w potrzebie rad i wsparcia. Czasem w wyniku
kryzysu, nie spe³nia ona jednak swoich zadañ, wówczas nale¿y siêgaæ po
pomoc. Obecnie wiele powsta³o i powstaje ró¿nych poradni specjalistycznych. Z jednej strony jest to zjawisko dobre, gdy¿ mo¿emy otrzymaæ tam fachow¹ pomoc, z drugiej jednak strony oznacza to, i¿ coraz wiêksza liczba
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osób tej pomocy potrzebuje. Niemniej jednak, gdy zachodzi taka potrzeba
winno siê skorzystaæ z pomocy. Nie nale¿y zamykaæ siê w sobie, przemilczaæ i przetrzymywaæ problemów. Taka postawa prowadzi zwykle do jeszcze wiêkszych k³opotów. Pamiêtajmy jednak, i¿ trzeba roztropnie wybieraæ
poradnie. W kryzysach zwi¹zanych z ¿yciem ma³¿eñskim i rodzinnym warto
skorzystaæ z Przyparafialnych Poradni Rodzinnych. Pracuj¹ w nich doradcy
rodzinni, którzy wys³uchaj¹, poradz¹. Przede wszystkim zaœ potraktuj¹
osobê szukaj¹c¹ pomocy z nale¿ytym jej szacunkiem i w pe³nym wymiarze
jej cz³owieczeñstwa.
Dbajmy o nasze rodziny, dbajmy o to, abyœmy siê znali nawzajem, abyœmy znali siebie. W rodzinie si³a.
Poradnie nam najbli¿sze: par. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, ul. Che³moñskiego 41; par. œw. Jana Kantego, ul. Jab³onkowska 18; par. œw. Jadwigi Królowej, ul. £okietka 60; par. Najœwiêtszej Marii
Panny z Lourdes, ul. Juliusza Lea 55; par. œw. Szczepana, ul. Sienkiewicza
19; par. P. Jezusa Dobrego Pasterza, ul. Pana Jezusa Dobrego Pasterza 4.
W Specjalistycznej Poradni przy Bazylice Mariackiej, pl. Mariacki 7, dy¿ury
pe³ni¹ ksi¹dz, psycholog, specjalista psycholog ds. rodziny, psychiatra,
pracownik poradnictwa, prawnik, nauczyciel metod naturalnego planowania rodziny.
Pe³n¹ listê poradni rodzinnych mo¿na znaleŸæ w gablocie naszego Koœcio³a parafialnego oraz na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej (www.wdr.diecezja.pl). Porady udzielane s¹
bezp³atnie.
Halina Górska
(Studentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kierunek Nauki o Rodzinie)
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Czego boi siê diabe³?...
– Mamo, co to znaczy „Amen”? Zawsze to mówiê na koniec pacierza, a do dziœ nie wiem, co to jest, to AMEN! –
us³ysza³am pewnego dnia od Miko³ajka, który od kilku miesiêcy przygotowuje siê z du¿¹ gorliwoœci¹ do Pierwszej Komunii Œwiêtej.
S¹dzi³am, ¿e to zapewne temat zadany przez siostrê katechetkê.
– Amen, to znaczy, „niech tak bêdzie, jak Bóg chce”. Dlatego koñcz¹c ka¿d¹ modlitwê, dodajemy AMEN na po6

twierdzenie, ¿e zgadzamy siê z wol¹ Bo¿¹ i wed³ug niej
chcemy ¿yæ. Rozumiesz teraz? –zapyta³am.
– Tak! To proste, tylko wiesz, przysz³o mi do g³owy, ¿e
diabe³ boi siê tego AMEN – nieoczekiwanie stwierdzi³
Miko³aj.
– Dlaczego tak s¹dzisz? – os³upia³am z powodu takiego
postawienia sprawy.
– No bo diabe³ nigdy nie robi tak, jak Pan Bóg chce, tylko
na odwrót, chce wszystkiego po swojemu. Prawda?
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ROZMOWY Z MIKO£AJKIEM, dokoñczenie
Trudno by³o odmówiæ logiki w myœleniu ma³ego
ch³opca.
– Rzeczywiœcie, musi siê baæ tego AMEN, to dobry
sposób, by go odstraszyæ, powtarzaæ czêsto Amen! –
odkry³am coœ dziêki w³asnemu dziecku, pomyœla³am
z dum¹.
– A teraz ja zadam ci zagadkê. Co to znaczy Alleluja? –
postanowi³am zbadaæ, co z tym s³owem skojarzy siê mojemu ma³emu odkrywcy.
– Alleluja? Wiem! To znaczy: Radujmy siê Pan Jezus
wsta³ z grobu i jest z nami! – Miko³aj by³ wyraŸnie dumny
z tego, ¿e tyle ju¿ wie.
– Znakomicie to wyt³umaczy³eœ! Widzê synku, ¿e coraz
bli¿ej ci do dnia Pierwszej Komunii. A tak przy okazji, to ja
uwa¿am, ¿e s³owa „Alleluja” te¿ siê diabe³ boi! – postanowi³am kontynuowaæ temat.
– Tak? A dlaczego? – tym razem ja zaskoczy³am
Miko³aja, s¹dz¹c po zaciekawionej buzi i wielkich oczach.
– Bo diabe³ nie chce siê cieszyæ, jest ponury i smutny,
krzywi siê na widok radoœci i stale robi na z³oœæ – odpowiedzia³am.
– No tak, to prawda! To dobrze, ¿e na wielkanocnych
kartkach, tak czêsto napisane jest Alleluja. Diabe³ nie lubi
chyba Œwi¹t Wielkanocnych?
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– Na pewno nie lubi synku, bo to czas radoœci i zwyciêstwa nad grzechem i œmierci¹ – doda³am.
– Mamo, a kiedy kupimy baranka z cukru, takiego do koszyczka ze œwiêconym jedzeniem? I jeszcze przyda³by siê
taki z czekolady, te¿ jest pyszny! – Miko³aj jak zwykle z luboœci¹ mówi³ o jedzeniu.
– Zd¹¿ymy synku, zd¹¿ymy! Baranek musi byæ
obowi¹zkowo!
– Mamo, a po co w Wielkanoc wk³ada siê do koszyka baranka? Do tego takiego z chor¹giewk¹, jak ¿o³nierz, który
wygra³ bitwê. A przecie¿ baranek jest bezbronny, ¿adne rogi
mu nie pomog¹, jeœli napadn¹ go wilki – rozwa¿a³ Miko³aj.
– W Wielki Pi¹tek, kiedy przychodzimy odwiedziæ grób
Pana Jezusa, wydaje siê, ¿e Pan Jezus jest s³abym, bezradnym barankiem, którego zagryz³y z³e wilki – wyjaœni³am.
– A przecie¿ na Wielkanoc dowiadujemy siê, ¿e Pan
Jezus odniós³ zwyciêstwo, stoi z chor¹giewk¹ wysoko podniesion¹. Taki to jest Baranek, przed którym trzeba czapkê
zdj¹æ, klêkn¹æ, rysowaæ na sobie znak krzy¿a.
Ka¿dy Wielkanocny Baranek z chor¹giewk¹ przypomina
samego Jezusa i radosne Alleluja!
Alleluja! Jezus zmartwychwsta³!
MP Wielkanoc 2008

£AMIG£ÓWKI DLA NAJM£ODSZYCH
ANIO£ PRZY GROBIE

WIELKANOCNA RADOŒÆ

Aby odczytaæ, co anio³ powiedzia³ do kobiet przy
grobie, rozszyfruj kolejnoœæ wyrazów.

Popraw liniê przerywan¹ oraz pokoloruj obrazek

____ ____ ____,
„ ____
____ ______ ____
________ ____
________”
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
WIELKI TYDZIEÑ
1. Niedziela Palmowa
– poœwiêcenie palm na ka¿dej Mszy œw.
– uroczyste poœwiêcenie palm na sumie
o godz. 12.00.
– godz. 19.00 – parafialna Droga Krzy¿owa ulicami naszego osiedla.

2. Triduum Sacrum
A) Wielki Czwartek
8.00 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa.
9.00 – Œwi¹teczna spowiedŸ i komunia chorych.
17.30 – Droga Krzy¿owa.
18.00 – Msza œw. Wieczerzy Pañskiej i przeniesienie Pana
Jezusa do ciemnicy; adoracja do godz. 22.00.
B) Wielki Pi¹tek
7.30 – Droga Krzy¿owa.
8.00 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa.
17.00 – Uroczysta Droga Krzy¿owa.
17.40 – Pierwszy dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.
18.00 – Ceremonie Wielkopi¹tkowe:
† liturgia s³owa Bo¿ego,
† adoracja Krzy¿a œw. (ofiary sk³adane podczas adoracji krzy¿a bêd¹ przeznaczone na utrzymanie
sanktuariów w Ziemi Œwiêtej, których kustoszami
s¹ Franciszkanie),
† Komunia œw.,
† przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja do
godz. 22.00.
C) Wielka Sobota
Œwiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny o godz. 8.00,
10.00, 12.00, 15.00.
17.30 – Drugi dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.
18.00 – Ceremonie Wigilii Paschalnej:
† poœwiêcenie ognia i pascha³u przed koœcio³em
(przynosimy œwiece),
† liturgia s³owa Bo¿ego,
† poœwiêcenie wody i odnowienie przyrzeczeñ
chrztu œw.,
† liturgia Eucharystyczna,
† czuwanie i adoracja przy Bo¿ym grobie do godz.
22.00.

3. Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego z Oktaw¹
6.00 – Uroczysta Msza œw. Rezurekcyjna z procesj¹ wokó³
koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz.: 9.00, 10.30,
12.00 i 18.00).
17.30 – Trzeci dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.

4. Drugi Dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym (ofiary sk³adane na tace
w tym dniu bêd¹ przeznaczone na potrzeby KUL
i PAT).
17.30 – IV dzieñ nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego.

5. Druga Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ
Mi³osierdzia Bo¿ego

SPOWIED ŒWIÊTA W WIELKIM TYGODNIU
Poniedzia³ek – Wtorek – Œroda: Godz. 6.30–8.00; 17.00–19.00
Czwartek i Pi¹tek: Godz. 6.30–9.00; 15.00–17.30
Wielka Sobota: Godz. 8.00–12.00

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE
MARZEC – KWIECIEÑ – MAJ – CZERWIEC

16.03. – Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej – pocz¹tek Wielkiego
Tygodnia.
23.03. – Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego – WIELKANOC.
24.03. – Drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych.
30.03. – II Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ Mi³osierdzia
Bo¿ego.
– Na sumie o godz. 12.00 poœwiêcenie obrazu S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II.
31.03. – Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia.
02.04. – 3. Rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, dzieñ modlitw o rych³¹ beatyfikacjê i kanonizacjê.
15.04. – Rozpoczêcie 9-wtorkowej nowenny przed Uroczystoœci¹
œw. Antoniego z Padwy podczas Mszy œw. wieczornej
o godz. 18.00.
01.05. – Pocz¹tek nabo¿eñstw majowych – godz. 17.30.
03.05. – Uroczystoœæ NMP – Królowej Polski.
– Godz. 10.30 – Pierwsza Komunia Œwiêta.
04.05. – Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. O godz. 12.00
– Uroczysta Msza œw. dziêkczynno-b³agalna za Z³oty Jubileusz Kap³añstwa o. Romualda Kaliñskiego i o. Ignacego
Bukowskiego.
11.05. – Niedziela Zes³ania Ducha œw.
17.05. – Œwiêcenia Diakonatu i Prezbiteratu alumnów V i VI roku
naszego WSD.
18.05. – Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy.
22.05. – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e
Cia³o.
– O godz. 16.00 Uroczyste Nieszpory, a po nich Procesja
Eucharystyczna ulicami naszego osiedla do Czterech
O³tarzy.
30.05. – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
01.06. – Dzieñ Dziecka. O godz. 14.00 rozpoczêcie „Pikniku ze
œw. Franciszkiem”.
– O godz. 17.30 rozpoczêcie Nabo¿eñstw do Serca Pana Jezusa.
04.06. – Na Mszy œw. o godz. 18.00 ks. biskup Jan Zaj¹c udzieli Sakramentu Bierzmowania m³odzie¿y naszej parafii.
13.06. – Uroczystoœæ œw. Antoniego z Padwy z sum¹ odpustow¹
o godz. 18.00.
– O godz. 16.45 nabo¿eñstwo z oddaniem dzieci w opiekê
œw. Antoniemu.
20.06. – O godz. 8.00 Msza œw. dla dzieci i m³odzie¿y na zakoñczenie roku szkolnego i katechetycznego.
24.06. – Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela.
29.06. – Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.

Redakcja biuletynu: o. Remigiusz Balcerak (red. nacz.), o. Jacek Biegaj³o, o. Adam J. B³achut, o. Edmund Urbañski,
Barbara Mikuszewska-Kamiñska, Ma³gorzata Palim¹ka, Halina Górska, 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

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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