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ZANIM PRZYJDZIE BÓG
W ¿yciu ka¿dego cz³owieka wraz z up³ywem jego
lat zauwa¿amy powolny, ale i systematyczny proces
starzenia siê. Tego faktu nie mo¿na odwróciæ. Co innego natomiast w ¿yciu wiar¹, gdzie doœwiadczenie
Boga wraz z wiekiem staje siê dla cz³owieka nieustannym wyzwaniem, aby Go przyj¹æ jak najlepiej, a duchowe si³y z ka¿dym dniem otwieraj¹ przed nim nowy horyzont zbawczej nadziei.
Co roku w rozpoczynaj¹cy siê Adwent liturgia Koœcio³a podkreœla, ¿e w ¿yciu duchowym zawsze czekamy na pe³n¹ odnowê i przemianê, poniewa¿ Adwent wraz z ca³ym biblijnym bogactwem daje pewnoœæ, ¿e przyjœcie Chrystusa na ziemiê przemieni jej
oblicze, a samego cz³owieka uczyni piêkniejszym. Tajemnica wcielenia siê Syna Bo¿ego jest odpowiedzi¹
na wyczekiwanego od wieków Mesjasza. Historia
zbawienia pokazuje wielk¹ mi³oœæ i mi³osierdzie
Stwórcy wobec pogr¹¿onego w grzechach cz³owieka,
któremu objawia siebie w obliczu Jezusa z Nazaretu,
narodzonego z dziewicy Maryi w Betlejem. Adwent
jest wiêc wezwaniem cz³owieka, aby by³ gotowy na to
ostateczne przyjœcie Zmartwychwsta³ego Chrystusa
w chwale. Aby tego dokonaæ cz³owiek wierz¹cy powinien podj¹æ duchow¹ drogê, poczynaj¹c od uwa¿nego i radosnego oczekiwania oraz poprzez nadziejê
i osobiste nawrócenie, poniewa¿ „teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaœ ujrzymy
twarz¹ w twarz” (1Kor 13,12).
W codziennym ¿yciu chrzeœcijanina, przes³anie
Wcielenia siê S³owa Bo¿ego, ma prowadziæ go ku
pragnieniu obecnoœci Chrystusa wszêdzie, który po
to przychodzi na œwiat, aby zbawiæ ca³¹ ludzkoœæ. Ku
takim wydarzeniom cz³owiek musi nie tylko otworzyæ swoje serce i wyjœæ naprzeciw, ale równie¿
do³o¿yæ starañ, aby siê do tego odpowiednio przygotowaæ. W czasie Adwentu Koœció³ zwraca uwagê na
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cztery wyj¹tkowe postacie, a mianowicie proroka Izajasza, Jana Chrzciciela, Józefa i Maryjê, matkê Chrystusa, którzy s¹ dla nas Ÿród³em duchowej inspiracji
i wewnêtrznej przemiany.
Zanim wiêc w grudniow¹ noc zapali siê pierwsza
gwiazda na niebie, zwiastuj¹c radoœæ wielk¹, ju¿ teraz
potrzeba pochyliæ siê na t¹ Tajemnic¹ wiary, która nieustannie od wieków przypomina, ¿e „naród krocz¹cy
w ciemnoœciach ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹; nad mieszkañcami krajów mroków zab³ys³o œwiat³o” (Iz 9,1).
Bóg jest wierny zawsze w swoich obietnicach. Kto Mu
zaufa, chocia¿by doœwiadcza³ najciê¿szego krzy¿a,
jest w stanie go ponieœæ na najwy¿sze szczyty, by zobaczyæ Go w koñcu w drugim cz³owieku. Niech nadzieja Adwentu bêdzie dla wszystkich t¹ w³aœnie si³¹.
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ISTOTA SUMIENIA
Sumienie to drogowskaz niezbadanych œcie¿ek pañskich
Rozwa¿ania nad istot¹ sumienia stanowi¹ wa¿ny temat dla chrzeœcijanina, nale¿y wiêc poœwiêciæ im szczególn¹ uwagê.
Nadchodz¹ dni adwentu, oczekiwania na Bo¿e Narodzenie, postarajmy siê zastanowiæ nad oczyszczeniem
naszej duszy dokonywanym w rachunku sumienia, poprzedzaj¹cym wyznanie grzechów i przyjêcie za nie
pokuty.
Sumienie jest wrodzonym darem moralnym od Boga
w dowodzie jego nieskoñczonej mi³oœci,jest „g³osem Boga
na puszczy...”, drogowskazem w³aœciwej œcie¿ki ¿yciowej.
Sumienie funkcjonuje w relacji duchowej: Bóg–cz³owiek i cz³owiek–cz³owiek. „Nie czyñcie drugiemu nic,
czego byœcie sami sobie nie czynili”, g³osi credo chrzeœcijañskie.
Bóg troszczy siê o cz³owieka, wynika to z przymierza
zawartego z Chrystusem, nie wolno wiêc ograniczaæ
g³osu naszego sumienia jedynie do dziedzin ¿ycia wybranych wed³ug w³asnego uznania.
Sumienie jako moralny g³os rozumu pozwala nam
zaj¹æ w³aœciw¹ postawê moraln¹, nie zezwalaj¹c jednoczeœnie na ustanawianie w³asnych „pseudo-prawd”.
Prawda moralna pochodzi z Dekalogu,zosta³a nam objawiona do przestrzegania w ¿yciu doczesnym.
Zg³êbiaj¹c istotê sumienia musimy kierowaæ siê niezawodnoœci¹ poznania i w³aœciwym rozumowaniem. Poszukiwanie prawdy absolutnej, potrzebnej dla dokonania rachunku sumienia, wzbudza pewne w¹tpliwoœci
i wewnêtrzny niepokój. W¹tpliwoœci takie wymagaj¹
rozwi¹zania i mog¹ one mieæ charakter czysto spekulatywny lub praktyczny. Cz³owiek jako istota s³aba, w¹tpi
czêsto czy dobrze wype³nia Bo¿e przykazania.
Sumienie nie tworzy praw,lecz zezwala na dokonanie
w³aœciwego wyboru miêdzy dobrem a z³em. Kieruj¹c siê
Bo¿ymi prawami unikamy czynienia z³a, a wiêc tym samym wyrzutów naszego sumienia.
Sumienie musi byæ: odpowiedzialne, dojrza³e, uczciwe, otwarte na prawdê i dobro, gotowe na przyjêcie praw
pochodz¹cych od Boga.Nie mo¿e byæ jedynie poczuciem
winy – musi stanowiæ poznanie niezaprzeczalnych praw
moralnych. Kierowane zbytnim skrupulantyzmem (tzn.
nieuzasadnionym podejrzeniem grzechu) lub fa³szem –
bêdzie b³¹dziæ.
Sumienie to s¹d krytyczny wobec kanonu dobra i z³a,
poznanie istoty grzechu. Grzech nie jest pomy³k¹,
b³êdem, lecz jest z³ym czynem. Nie nale¿y wiêc usprawiedliwiaæ g³osu sumienia.Poznanie w³asnego „ja”(ego)
nie jest jednoznaczne z g³osem sumienia,poniewa¿ musi
siê ono odnosiæ do okreœlonych prawd moralnych.
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Poznanie sumienia dokonuje siê w sakramencie spowiedzi i pokuty za poœrednictwem kap³ana. Samorozgrzeszenie jest jedynie znakiem pychy.
Cz³owiek nie mo¿e traciæ wra¿liwoœci na g³os sumienia i nie mo¿e go wyciszaæ wed³ug w³asnych potrzeb.
„Nigdy nie postêpuj wbrew swemu sumieniu, nawet
jeœli za¿¹da tego pañstwo” stwierdza wielki uczony Albert Einstein (cyt. za „Saturday Review”, 40.04.1955).
Odpowiadamy te¿ za sumienie bliŸniego (sumienie
spo³eczne) poprzez w³aœciwe oddzia³ywania w wiêziach
spo³ecznych, wykluczaj¹ce zak³amanie, powoduj¹ce nieprawdziwe oskar¿enia i wyroki.
Analizuj¹c dalej istotê sumienia dzielimy je na przeduczynkowe i pouczynkowe,bowiem co ma swój pocz¹tek
ma te¿ swój kres.
Sumienie musi cechowaæ delikatnoœæ. Nie pozwala
ona potêpiaæ bliŸniego, lecz stymuluj¹c jego sumienie
kieruje go na dobr¹ drogê ¿ycia, nakazy g³osu sumienia
w niczym nie pomniejszaj¹ wolnoœci dzia³ania, lecz s¹
naturalnym prawem postêpowania.
Sumienie nasze bazuje na oœwieceniu Duchem Œwiêtym i nauce Koœcio³a, dlatego nie mo¿e podlegaæ presji
pseudo-praw narzucanych przez politykê i œrodki masowego przekazu, siej¹ce czêsto celowo zamêt w umys³ach
ludzi.
Nasz umi³owany ojciec œwiêty Jan Pawe³ II wo³a³ do
nas Polaków – Polska potrzebuje ludzi sumienia – i dalej –
cz³owiekowi wspó³czesnemu grozi duchowa znieczulica,
a nawet œmieræ sumienia. Œmieræ sumienia jest czymœ gorszym ni¿ grzech.
WeŸmy sobie do serca te s³owa i odnieœmy je do
w³asnego postêpowania. Ilu z nas kieruje siê sumieniem
opartym na Bo¿ych przykazaniach, a ilu na „spreparowanym” na chwilowy u¿ytek samorozgrzeszeniem?
Cz³owiek – istota myœl¹ca – musi kierowaæ siê wra¿liwym sumieniem, traktowaæ jego g³os rozwa¿nie i przestrzegaæ jego nakazów.
Nale¿y wiêc czêsto dokonywaæ rachunku sumienia,
bilansu naszego postêpowania w ¿yciu doczesnym,przestrzegaæ pewnoœci zachowañ wobec Boga i bliŸniego.
Rozmowa z g³osem sumienia, wyci¹ganie w³aœciwych
wniosków, pozwoli zachowaæ dar sumienia i nie zezwoli
na jego œmieræ – pogr¹¿aj¹c cz³owieka w duchowej znieczulicy.
Niech nasze sumienie stanie siê drogowskazem dla
niezbadanych œcie¿ek Pana, jakimi kroczymy ku wiecznoœci.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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To dla mnie zaszczyt
byæ dyrektorem tej Szko³y
Wywiad z Pani¹ mgr Barbar¹ Bratek,
Dyrektorem Szko³y Podstawowej Nr 51 im. Stanis³awa Wyspiañskiego
w Krakowie-Bronowicach Wielkich
uwadze dobro drugiego cz³owieka, jego
powinnoœci i potrzeby. Chcia³abym,
aby byli wsparciem nie tylko dla
uczniów szko³y, ale tak¿e dla osób pracuj¹cych w szkole. Jest bardzo wiele sytuacji, czasami trudnych, które zbyt
mocno prze¿ywamy, a rozmowa z osob¹ duchown¹ mo¿e wyciszyæ emocje
i pozwoliæ spojrzeæ na wiele spraw z innej strony.

Od wrzeœnia bie¿¹cego roku jest Pani
Dyrektorem „bronowickiej podstawówki”. Jakie s¹ wiêc Pani pierwsze wra¿enia po objêciu sk¹din¹d nie³atwego zadania?
To prawda, nie jest to ³atwe zadanie. Kiedy stawa³am do konkursu na
dyrektora szko³y, zdawa³am sobie sprawê, ¿e czeka mnie du¿o pracy. Przyjê³am powierzone mi stanowisko
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹. Widzê w tej szkole bardzo du¿y
potencja³ i bêdê d¹¿yæ do jego pe³nego
rozwoju. A co do wra¿eñ – by³o i jest ich
bardzo du¿o i bardzo ró¿ne, ale skupiam siê teraz przede wszystkim na pracy i potrzebach Szko³y Podstawowej
Nr 51.
Pracowa³a Pani dotychczas w gimnazjum. Czy obecnie praca z m³odszymi
dzieæmi jest ciekawsza?
Zanim na mapie szkó³ w Polsce pojawi³y siê gimnazja, pracowa³am wiele lat
w szkole podstawowej i znam tê spo³ecznoœæ uczniowsk¹ równie dobrze jak
spo³ecznoœæ gimnazjum. Praca w szkole na jak¹ zdecydowa³am siê wiele lat
temu jest moj¹ pasj¹ i poœwiêcam jej
wielu czasu. Mo¿liwoœæ zaœ przebywania wœród uczniów jest dla mnie inspiracj¹ i motorem do dzia³añ.
Ka¿da szko³a wraz ze swoj¹ histori¹
tworzy pewien niepowtarzalny wewnêtrzny klimat, który czêsto wspominamy z przys³owiow¹ ³ezk¹ w oku po latach. Co takiego charakterystycznego
zauwa¿a Pani w kierowanej przez siebie
placówce?
Niezwyk³e wra¿enie zrobi³a na mnie
okolica, w której znajduje siê Szko³a,
a szczególnie jej kameralny charakter.
S¹dzê, ¿e ten kameralny klimat znajduje swoje odzwierciedlenie tak¿e w Szkole Podstawowej Nr 51. Z dum¹ i wielkim podziwem patrzê na 22-letni sztandar Szko³y, przy którym s³owa œlubowania sk³adali nie tylko tegoroczni pierwszoklasiœci, ale tak¿e wiele lat temu
uczynili to w³aœnie w tej szkole niektó-

rzy z rodziców obecnych uczniów klasy
pierwszej. Jest to dla mnie zaszczyt byæ
dyrektorem tej Szko³y, Szko³y im. Stanis³awa Wyspiañskiego tak bezpoœrednio zwi¹zanego z t¹ czêœci¹ Krakowa.
Wiele dziœ dyskutuje siê na temat obecnoœci religii w szkole. Czy nauczanie
religii mo¿e byæ rzeczywiœcie „zagro¿eniem” dla œwieckiego charakteru szko³y?
Osobiœcie uwa¿am, ¿e takiego zagro¿enia nie ma. Religia w szko³ach jest
ju¿ od wielu lat i nie zaobserwowa³am,
¿eby jej nauczanie ogranicza³o w jakikolwiek sposób œwiecki charakter szko³y.
Jak¹ dodatkow¹ rolê i miejsce w szkole
postrzega Pani dla katechetów, zw³aszcza duchownych, czy sióstr zakonnych?
Jest niewiele miejsc pracy, niewiele
zawodów, w których obok ludzi œwieckich pracuj¹ osoby duchowne. Takim
w³aœnie miejscem jest szko³a, tak¹
grup¹ zawodow¹ s¹ nauczyciele. Chcia³abym aby katecheci poprzez swoje
dzia³ania przypominali nauczycielom,
uczniom, rodzicom, ¿e swoje obowi¹zki
nale¿y wykonywaæ rzetelnie, maj¹c na

Uczeñ w relacji z nauczycielem, chce
czêsto widzieæ w nim kogoœ wyj¹tkowego, nierzadko jako swojego mistrza
i w pewnym sensie zaufanego przyjaciela. To z pewnoœci¹ napawa optymizmem, z drugiej jednak strony jest te¿
pewnym psychicznym obci¹¿eniem.
Jak budowaæ dobrze tego typu relacje,
by równoczeœnie nie byæ oderwanym od
twardych przecie¿ realiów?
Praca nauczyciela jest trudn¹ prac¹
szczególnie dla tych osób, którzy wybrali ten zawód przypadkowo. Je¿eli
wybór zwi¹zany by³ z chêci¹ pracy
z dzieæmi w szkole to „bycie wyj¹tkowym nauczycielem” przychodzi samo,
a umiejêtnoœæ rozdzielenia pewnych
spraw – „realiów” jest wtedy o wiele
³atwiejsza. Budowanie w³aœciwych relacji z uczniami, wymaga od nas doros³ych otwartoœci na potrzeby m³odych ludzi, konsekwencji w dzia³aniu,
a co najwa¿niejsze wewnêtrznego zaanga¿owania siê w budowanie dobrych relacji z uczniami.
Pani osobiste marzenia jako Dyrektora
tej placówki?
Jeszcze ich nie zdradzê...
Korzystaj¹c jednak z okazji chcia³am podziêkowaæ Wszystkim, za okazan¹ pomoc, za s³owa wsparcia
i wdziêcznoœci jakie otrzyma³am
w zwi¹zku z podejmowanymi przeze
mnie dotychczasowymi dzia³aniami na
rzecz Szko³y Podstawowej Nr 51.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM
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Z „KWIATKÓW”
BRATA MATEUSZA OSIECKIEGO
Br. Mateusz Osiecki (zm. 1741 r.) by³ zakonnikiem nis³aw Karol Radziwi³³ (1669–1719), kanclerz wielki
franciszkañskim z rodziny reformatów, a równoczeœ- litewski, który nie tylko hojnie wspiera³ bialski klasznie cenionym architektor i reformatów prowintem, pracuj¹cym nie tylcji wielkopolskiej, ale
ko dla potrzeb w³asnego
przez wiele lat pe³ni³ takzakonu. I chocia¿ w jego
¿e funkcjê ich generalnetwórczoœci artystycznej
go syndyka Apostolskienaczelne miejsce zajmogo. Kiedy 2 sierpnia 1719
wa³a architektura, bliskie
roku zmar³ on na zamku
mu by³y równie¿ inne
w Bia³ej, jego cia³o przez
dziedziny sztuki. Da³ siê
d³u¿szy czas by³o wystaon poznaæ chocia¿by jako
wione w tamtejszym koautor wspania³ych dekoœciele reformatów, gdzie
racji pogrzebowych, oraz
codziennie odprawiano
podobnych aran¿acji na
msze œwiête i nabo¿eñinne uroczystoœci rodostwa za zmar³ego. Br. Mawe i koœcielne i by³ w tej
teusz na czas owych ceredziedzinie doskonale
monii
pogrzebowych
obeznany. Z jego us³ug
w
Bia³ej,
zaprojektowa³
Fasada koœcio³a reformatów w Boækach na Podlasiu.
Projekt
i
realizacja
br.
Mateusza
Osieckiego,
lata
1736–1739
korzystali ró¿ni dostojniodpowiedni¹ dekoracjê
cy koœcielni oraz znane
okazjonaln¹ w koœciele
w Rzeczypospolitej rody magnackie, m.in. Radzi- oraz wspania³y katafalk, na którym kaza³ namalowaæ
wi³³owie i Sapiehowie, z którymi utrzymywa³ on tak- duszê kanclerza niesion¹ w koszuli do nieba przez
¿e bliskie kontakty osobiste. Przedstawiciele tych ro- anio³ów.
dów nale¿eli te¿ do grupy szczególnych dobrodzieKr¹¿y³ wówczas wœród okolicznej szlachty i ludjów reformatów, bêd¹c fundatorami klasztorów noœci taki oto ¿artobliwy dwuwiersz, dotycz¹cy
w Bia³ej Podlaskiej i Boækach. Jednym z nich by³ Sta- szczegó³ów tej¿e dekoracji:

Wszystkaœ piêkna, o Maryjo!
Wszystkaœ piêkna, o Maryjo, i zmazy pierworodnej nie
masz w Tobie. S³owami tego hymnu od wielu wieków
jest oddawana w Koœciele czeœæ Matce Bo¿ej, chocia¿
prawda o Jej Niepokalanym Poczêciu nale¿y do najpóŸniejszych dogmatów Koœcio³a, bo og³oszona dopiero w 1854 r. Wiara, ¿e Maryja zosta³a zachowana od
grzechu pierworodnego od chwili swojego poczêcia,
istnia³a w Koœciele powszechnym niemal od samego
pocz¹tku. Ju¿ Ojcowie Koœcio³a nazywali Bogurodzicê ca³¹ œwiêta i woln¹ od wszelkiej zmazy grzechowej.
Jednak póŸniejsi teolodzy w swoich wypowiedziach
nie byli zgodni, co do przywileju Niepokalnego Poczêcia NMP, jako przeciwnemu dogmatowi o grzechu pierworodnym oraz prawdzie teologicznej o po4

wszechnym odkupieniu wszystkich ludzi. Wœród
tych, którzy bronili przywileju Niepokalanego Poczêcia, byli teolodzy franciszkañscy, a wœród nich
zw³aszcza b³. Jan Duns Szkot (+ 1308), który twierdzi³, ¿e Niepokalane Poczêcie nie jest przeciwne tym
prawdom, bowiem Maryja tak¿e jest stworzeniem,
ale odkupionym jego najdoskonalsz¹ form¹, a mianowicie ustrzegaj¹c¹. Powodem takiego sposobu odkupienia i tego przywileju Maryi, jest Jej Bo¿e macierzyñstwo, które stanowi najwy¿sz¹ godnoœæ i szczyt
Jej przewilejów. Maryja wybrana od wieków przez
Boga na Matkê swojego Jednorodzonego Syna, zosta³a odpowiednio przygotowana do tej roli, i ozdobiona odpowiednimi przywilejami, m.in. nie mia³a
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¯ali³a siê ksiêcia Radziwi³³a dusza
Na reformata, brata Mateusza,
¯e j¹ do nieba wyprawi³ bez gaci –
Niech mu Bóg zap³aci.
Niech siê nie ¿ali Radziwi³³a dusza
Na reformata, brata Mateusza,
Albowiem w niebie i bez gaci dobrze,
Lepiej ni¿ w bobrze.
Autorem pierwszej czêœci wiersza mia³ byæ jezuita.
Oni bowiem nosili specjalne nakrycia g³owy zwane
czapkami bobrowymi, drug¹ zaœ, jako odpowiedŸ
nañ, napisa³ w podobnych rymach najpewniej sam br.
Mateusz, który mia³ nie tylko du¿e poczucie humoru,
ale i swoisty styl pisania, co potwierdzaj¹ jego zachowane listy.
Br. Mateusz Osiecki projektowa³ dekoracje okazjonalne nie tylko na pogrzeby przedstawicieli zaprzyjaŸnionych z reformatami znamienitych rodów, ale
tak¿e na œluby wyj¹tkowych par. Anga¿owano go
równie¿ do prac dekoracyjnych przed uroczystoœciami koronacyjnymi obrazów Matki Bo¿ej, chocia¿by
u dominikanów w Podkamieniu (1727), czy w koœciele bazylianów w ¯yrowicach (1730). Najpewniej
uczestniczy³ tak¿e w podobnych pracach, zwi¹zanych z przygotowaniami do koronacji obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze w 1717 roku.
Swój dorobek na tym odcinku pracy artystycznej br.
Mateusz podsumowa³ w liœcie do ksiê¿nej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwi³³owej, wdowy po
Stanis³awie Karolu, pisanym z Bociek w 1740 r.,
w zwi¹zku z przygotowaniami do œlubu jej syna, Hieronima Floriana z Teres¹ Sapie¿ank¹. W wspomnianym liœcie napisa³ m.in.: ¿yczê tego sobie szczêœcia, abym
móg³ tego Aktu weso³ego doczekaæ. Mia³em Honorów dosyæ

byæ nigdy obci¹¿ona ¿adnym grzechem osobistym,
ani te¿ grzechem pierworodnym. Dlatego Anio³ Gabriel zwiastuj¹c Maryi z Nazaretu radosn¹ nowinê, ¿e
zostanie Matk¹ Syna Bo¿ego, nazywa J¹ pe³n¹ ³aski.
Papie¿ Pius IX og³aszaj¹c dogmat o Niepokalanym Pocz¹ciu NMP pisze: Powag¹ Pana Naszego Jezusa Chrystusa, œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz
Nasz¹ og³aszamy, orzekamy i okreœlamy, ¿e nauka, która
utrzymuje, i¿ Najœwiêtsza Maryja Panna od pierwszej
chwili swego poczêcia — moc¹ szczególnej ³aski i przywileju wszechmocnego Boga, moc¹ przewidzianych zas³ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — zosta³a
zachowana nietkniêta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawd¹ przez Boga objawion¹ i dlatego
wszyscy wierni powinni w ni¹ wytrwale i bez wahania
wierzyæ.
Przywilej Niepokalanego Poczêcia NMP uzmys³awia nam, ludziom wierz¹cym, ¿e stan, w jakim ro-

O³tarz g³ówny koœcio³a w Boækach

przez ¿ycie moje s³u¿yæ na Koronacjach Matki Najœw., Pogrzebach Wielkich Imion; tudzie¿ na podobnych Weso³ych
Aktach córek Waszej Ks. Moœci.
o. Adam J. B³achut OFM

dzi siê ka¿dy cz³owiek, nie odpowiada w pe³ni planowi Bo¿emu, wed³ug którego mia³ on byæ œwiêtym
i sprawiedliwym, tzn. mia³ ¿yæ w ³asce uœwiêcaj¹cej
i posiadaæ ¿ycie Bo¿e. Mia³a te¿ byæ w nim z woli
Bo¿ej wewnêtrzna harmonia, a wiêc umys³ poddany
Bogu, wola rozumowi, a ni¿sze w³adze zmys³owe woli. Ten stan pierwotnej sprawiedliwoœci zosta³ utracony przez grzech pierworodny. Natomiast ³askê
uœwiêcaj¹c¹ uzyskuj¹ ludzie na nowo dziêki odkupieniu dokonanemu przez krzy¿ i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, które mog³o zostaæ urzeczywistnione jedynie dziêki temu, ¿e przyj¹³ On cia³o
z Dziewicy Maryi.
Dlatego wraz ze œwiêtym Ojcem Franciszkiem
darzmy Maryjê, Matkê Jezusa, niewys³owion¹ mi³oœci¹, za to, ¿e Pana Majestatu uczyni³a naszym bratem
i dziêki niej dost¹piliœmy mi³osierdzia.
Stanis³aw Mazgaj OFM
5
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Warto przeczytaæ
„Jezus i Jego czasy”, Warszawa 2007, s. 344.
Jest to spotkanie z niecodzienn¹ ksi¹¿k¹ o ¿yciu
Jezusa.
Bogato ilustrowana: ryciny, fotografie, mapy,
opisuje ówczesn¹ Palestynê, Jerozolimê i miejsca
g³oszenia Ewangelii.
Poznajemy ¿ycie kulturowe, spo³eczne, religijne,
ówczesne podró¿e i rozwój handlu. jest to w pewnym
sensie podró¿ do ¿ycia codziennego miejsc urodzenia
i dzia³alnoœci ewangelizacyjnej Chrystusa, która
zmieni³a bieg Œwiata.
BMK

KSI¥¯KI ZAPRASZAJ¥
Przy ulicy Ojcowskiej 27, w domu za sklepem
spo¿ywczym (naprzeciw przystanku autobusowego)
„ukrywa siê” punkt biblioteczny (filia Krowoderskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie).

Nie wszyscy mieszkañcy Bronowic wiedz¹ o jej istnieniu. Biblioteka posiada ksiêgozbiór, w którym
znajduje siê beletrystyka, ksi¹¿ki o tematyce historycznej, religijnej, sensacyjnej, popularno-naukowej.
Na m³odzie¿ szkoln¹ czeka du¿y zbiór lektur. Jest
równie¿ k¹cik dla maluszków wyposa¿ony w kolorowe mebelki i literaturê dzieciêc¹.

6

Biblioteka prenumeruje czasopisma: „Victoria” dla
uczniów gimnazjalnych, „Cogito” dla licealistów
i „Przyjació³kê” dla pañ. S¹ te¿ inne tytu³y przekazywane w darze od osób prywatnych. Mo¿na z nich korzystaæ na miejscu i wypo¿yczaæ do domu. Dostêp do
us³ug bibliotecznych jest bezp³atny. Dy¿uruj¹cy bibliotekarz s³u¿y porad¹ i fachow¹ pomoc¹ czytelnikom korzystaj¹cym z ksiêgozbioru.
Media publiczne karmi¹ nas gotow¹ „papk¹
umys³owej miernoty”, warto wiêc powróciæ do czytania ksi¹¿ek rozwijaj¹cych wyobraŸniê i samodzielne
myœlenie.
Drogi czytelniku! Ksi¹¿ki czekaj¹ na Ciebie – skorzystaj z oferty i siêgnij po nie.
Zapraszamy w terminach:
Poniedzia³ek, godz. 11–18
Œroda, godz. 11–17
Pi¹tek, godz. 10–16
Bli¿sze dane pod numerem telefonu: 012-626-33-76
BMK
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DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kwadracikach has³o charakteryzuj¹ce
bie¿¹cy okres. Przy odgadywaniu hase³ pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego
biuletynu parafialnego.
oprac. MH
1

1 Mateusz, ceniony architekt franciszkañski
z XVIII w.
2. Jest tam najpiêkniejsza
kopalnia soli na œwiecie.
3. Przy tej ulicy mieœci siê
nasza osiedlowa biblioteka.
4. Stanis³aw, patron Szko³y
Podstawowej nr 51
w Bronowicach Wielkich.
5. Kapitan s³ynnej arki (ale
nie tej z Gdyni).
6. Œwiêty .......... „z pierogami”.
7. W górach tych na szczycie £ysej Góry mieœci siê
znany klasztor Œwiêty
Krzy¿.
8. Jeszcze parê miesiêcy
temu by³ naszym proboszczem (imiê).
9. Ulubiona piosenka Jana
Paw³a II
10. Imiê naszego aktualnego proboszcza.
11. Okres ten w³aœnie siê ropocz¹³.
12. Zamek, fabryka czekolady lub Wojskowy Klub
Sportowy z Krakowa.
13. Czêsto „gryzie” grzeszników.
14. Mama i tato.
15. Stamt¹d pochodzi³ œw.
Franciszek.
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WYKREŒLANKA
Odszukaj w diagramie 8 s³ów wymienionych
poni¿ej (pionowo lub poziomo):
1. ADWENT, 2. ŒWIÊCI, 3. CZEKANIE, 4. S£OWO,
5. KSI¥DZ, 6. KOŒCIÓ£, 7. JEZUS, 8. DROGA
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oprac. Karol Herzog

Clemens PFEIFFER, Vienna, 1995
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LISTOPAD–GRUDZIEÑ
01.11. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
godz. 1400 – procesja na cmentarzu
godz. 1430 – Msza œw. za wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu Pasternik
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (Dzieñ Zaduszny)
03.11. Wspomnienie Zmar³ych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych
i Dobroczyñców Zakonu Serafickiego
09.11. Œwiêto Rocznicy Poœwiêcenia Bazyliki Lateraneñskiej
11.11. Œwiêto Niepodleg³oœci – Modlitwy za Ojczyznê
23.11. Uroczystoœæ Chrystusa Króla
29.11. Œwiêto Wszystkich Œwiêtych Zakonu Serafickiego. Pierwszy
dzieñ Nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP.
godz. 1730 – Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
30.11. Pierwsza Niedziela Adwentu.
godz. 1800 – Roraty

08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. Dodatkowa Msza œw.
o godz. 900
14.12. 3. Niedziela Adwentu (Gaudete)
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia.
godz. 2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ.
godz. 2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian i dobroczyñców koœcio³a i klasztoru
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
26.12. Œwiêto œw. Szczepana – Msze œw. jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
27.12. Œwiêto œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty
28.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
31.12. Zakoñczenie Starego Roku.
godz. 1715 – nabo¿eñstwo b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie roku

W ubieg³ym roku zamontowano w naszej œwi¹tyni nowoczesne
ogrzewanie. Nie by³o na razie okazji wypróbowaæ go podczas silnych mrozów.
Liczymy na to, ¿e nie zawiedzie tej zimy.
MH

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
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
tel. 012-637-55-96, tel. kom. 0662-380-402
e-mail: parafia.bronowice@gmail.com

Redakcja biuletynu: o. Eligiusz Dymowski (red. nacz.), o. Adam J. B³achut, o. Stanis³aw Mazgaj,
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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