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Bóg poœród ludzi
Atmosfera œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest zawsze wyj¹tkowa i niepowtarzalna, bowiem ka¿dego roku Bóg powraca na ziemiê, aby poœród ludzi rozpaliæ na nowo gwiazdê
nadziei, wiary i mi³oœci. Oto Bóg przychodzi na œwiat, staje
siê Cz³owiekiem, aby wywy¿szyæ nasz¹ godnoœæ, abyœmy
uwierzyli, ¿e w ka¿dym z nas, nawet najmniejszy szczery
gest, mo¿e zakwitn¹æ mi³oœci¹. Wyczekujemy wiêc tej uroczystej chwili spogl¹daj¹c w niebo, z bia³ym chlebem w rêku, którym ³ami¹c siê, ofiarujemy zagubionemu œwiatu
okruchy dobra z najlepszym ¿yczeniem.
Œpiew kolêd, zapach choinek i kolorowe œwiat³a tak
mocno o¿ywiaj¹ szar¹ codziennoœæ naszych dni, naszych
rozterek, naszych samotnoœci, nie do koñca pojêtych zadanych ran, bólów i zdrad. Dlatego, na ten œwi¹teczny czas
jak¿e jesteœmy odmienieni, bardziej ludzcy i bli¿si sobie.
I w niejednym oku zakrêci siê ³za i pop³ynie g³os: niechaj to
wszystko jak najd³u¿ej trwa!
Ale przecie¿ Bo¿e Narodzenie – to ka¿da msza œwiêta,
gdzie Chrystus rodzi siê na o³tarzu pod postaci¹ Chleba
i Wina. Ta Tajemnica ma byæ dla cz³owieka si³¹ wêdrówki
do ród³a, nowym Betlejem prawdy, ¿e „tak bowiem Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3, 16).
Pozwól narodziæ siê Chrystusowi w Twoim sercu. Nie
lêkaj siê przyj¹æ tego Daru. W tak trudnych ¿yjemy dziœ
czasach, pe³nych niepokoju, lêków, ludzkiej biedy i pogardy, niepotrzebnych ³ez i przelewanej krwi, ¿e tym bardziej
potrzeba nam razem klêkn¹æ przed Chrystusem w ¿³óbku
i w szczerych s³owach modliæ siê: „Panie, który przychodzisz do nas z mi³oœci, b¹dŸ œwiat³em w naszych ciemnoœciach. Pogod¹ w naszych burzach. Cisz¹ w naszym
ha³asie. Pokojem w naszych lêkach. Wytchnieniem w naszym zmêczeniu. Radoœci¹ w naszym smutku. Chwil¹ otuchy w naszym zw¹tpieniu. B¹dŸ ostoj¹ pokoju, Ÿród³em si³,
oknem na œwiat. Wspieraj nas w naszych s³aboœciach, uratuj od smutku i przygnêbienia. Pomó¿ nam, gdy ciê¿ar
dnia przygniata nas prawie do ziemi. Kiedy lêk i strach odbiera nam si³y, to wtedy Ty – Król i Pan Wszechœwiata – pociesz nas, boœmy nieutuleni w ¿alu dla win naszych, ale
z nadziej¹ wpatrzeni w Twoj¹ przebaczaj¹c¹ Mi³oœæ”.
Teraz ju¿ ³atwiej Panie jest nam zrozumieæ, dlaczego
sta³eœ siê Bo¿e CZ£OWIEKIEM!
Eligiusz Dymowski OFM

Witaj gwiazdko z³ota...
Witaj gwiazdko z³ota na niebios przestworze,
Witaj nam radoœnie Dzieci¹teczko Bo¿e.
Wznieœ ³ask pe³ne d³onie nad g³owy naszemi
My Ci zaœpiewamy po calutkiej ziemi.
My Ci zaœpiewamy weso³emi tony,
Na koœció³ku Twoim uderzymy w dzwony.
I tak dŸwiêczeæ bêdzie pieœñ radosna wszêdzie.
Hej kolêda, kolêda, hej kolêda, kolêda.
Polacy przybyli i pytaj¹ Pana
Czy siê te¿ odrodzi Ojczyzna kochana?
Dzieci¹tko siê œmieje, wiêc miejmy nadziejê.
Hej kolêda, kolêda, hej kolêda, kolêda.
Œwieci gwiazdka w górze, cudnym blaskiem wieœci.
W ubo¿uchnej szopce Matka Syna pieœci.
Jezus d³onie wznosi nad prostacze g³owy,
B³ogos³awi cieszy radosnemi s³owy.
Pastuszkowie mili, pójdŸcie do stajenki,
Jemu siê pok³oñcie, poproœcie Panienki.
Kto ma w sercu bóle, kto ma ³zy na twarzy
Tego On pocieszy, ³ask¹ go obdarzy.
Oto lirnik stary œpiewn¹ lirê stroi
Niech¿e zagra na niej, pastuszkowie moi.
Wszak Chrystus siê rodzi, œpiewaæ nam siê godzi.
Hej kolêda, kolêda, hej kolêda, kolêda
„Witaj gwiazdko z³ota” – jedna z najpiêkniejszych polskich kolêd
powsta³a pod koniec XIX wieku. Autorem s³ów tej niezwykle w owym
czasie popularnej pieœni by³ Stanis³aw Rzêtkowski (1843–1897). Muzykê zarówno w wersji solowej jak i dla chóru opracowa³ Zygmunt Noskowski (1846–1909). Mniej znana by³a melodia skomponowana
przez Feliksa Nowowiejskiego (1877–1946).
Dokoñczenie na str. 2

Parafianom, Dobroczyñcom i Sympatykom naszego koœcio³a i klasztoru
b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkich ³ask w Nowym 2009 Roku
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POTÊGA MI£OŒCI
Idziemy do Boga nie drog¹, lecz mi³oœci¹
Œw. Augustyn (354–430 r.)

Bóg jest mi³oœci¹. Kieruj¹c siê potêg¹ nieskoñczonej
mi³oœci, stworzy³ œwiat i cz³owieka.
„Ka¿da istota ¿yj¹ca na Ziemi jest Bo¿ym wyznaniem tej
mi³oœci w stosunku do cz³owieka” mówi Ernesto Cardenal
(ur. 1925), nikaraguañski duchowny i poeta.
Przyjmuj¹c ten ponadczasowy dar,musimy w naszym doczesnym ¿yciu kierowaæ siê uczuciem mi³oœci do œwiata
i bliŸnich.
Przekazywanie daru mi³oœci duchowej stanowi nieprzerwany ³añcuch mi³oœci realizuj¹cej siê w bytowaniu ziemskim i trosce o ¿ycie wieczne.
Hiszpañski filozof José Ortega y Gasset (1883–1955) pisze:
„Jest tylko jeden ratunek dla zmêczonej duszy – mi³oœæ do
drugiego cz³owieka”.
Poeta i filozof ksi¹dz Jan Twardowski stwierdza „Jeœli jest
mi³oœæ,przestañ siê martwiæ”i g³osi przes³anie jej w s³owach
„Spieszmy siê kochaæ ludzi... tak szybko odchodz¹”. Ca³a jego poezja przepojona jest mi³oœci¹ do Boga,œwiata i ludzi.
Mi³oœæ – animatorka szlachetnych poczynañ, jest zjawiskiem ponadczasowym, nios¹cym mi³osierdzie œwiatu
w sposób ca³kowicie bezinteresowny.
Francuski pisarz Charles Emmanuel Nodier (1780–1844)
jest przekonany, ¿e „jedynie dwie rzeczy czyni¹ nas szczêœliwymi: wiara i mi³oœæ”.
Dziêki mi³oœci cz³owiek staje siê bogaty, kiedy jej nie posiada w sobie – jest nêdzarzem.
„Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym
nie mia³, sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca, albo cymba³
brzmi¹cy...”. S³owa œw. Paw³a z Tarsu potwierdzaj¹ potêgê
mi³oœci.
Mi³oœæ ³¹czy siê z wiar¹ i nadziej¹,bez nich ¿ycie ziemskie
by³oby beznadziej¹. Bez wiary cz³owiek traci wszelk¹ nadziejê, a bez nadziei ¿ycie nie ma celu. Jeœli do tego do³¹czymy brak mi³oœci, tracimy sens naszego ziemskiego bytu.
Mi³oœæ chrzeœcijañska opiera siê w równym stopniu na
wierze w Boga i bliŸniego oraz na nadziei na ¿ycie wieczne.
Wiara – nadzieja – mi³oœæ s¹ wiêc si³¹ napêdow¹ nie tylko
indywidualnego, ale te¿ spo³ecznego ³adu ¿yciowego.
Nasz umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, przytaczaj¹c
(Legnica 1997 r.) œw. Jana Ewangelistê, wo³a do œwiata „Powstañ ty, który ju¿ straci³eœ nadziejê! Powstañ ty, który cierpisz.Powstañ,poniewa¿ Chrystus objawi³ ci Swoj¹ mi³oœæ”.
Witaj gwiazdko z³ota..., dokoñczenie ze str. 1
Kolêda ostatnio nieco zapomniana, wracaj¹ jednak do niej znani
polscy artyœci, jak Irena Santor (1972), Grzegorz Turnau wraz z Ew¹
Malas-Godlewsk¹ (1998), Irena Jarocka (2004), czy te¿ Alicja Majewska (2006). Œpiewana bywa czasem i w krakowskich koœcio³ach. Wyj¹tkowo piêknie, ze wspania³ym akompaniamentem, wykonywa³ j¹
nie¿yj¹cy ju¿ pan Pawe³ Szczotkowski, dawny organista z koœcio³a pw.
Œw. Szczepana.
Nie brakuje tu, jak zreszt¹ i w wielu innych polskich kolêdach, nuty
patriotycznej w zwrotce: „Polacy przybyli...”.
Bez w¹tpienia, obok „Bóg siê rodzi” czy „Lulaj¿e Jezuniu” nale¿y do
najpiêkniejszych polskich kolêd. Mo¿e warto by³oby j¹ przypomnieæ
i w naszej œwi¹tyni?
MH
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Tak wiêc, dar mi³oœci Bo¿ej musi byæ przekazywany œwiatu i bliŸnim. „Jak mo¿na kochaæ Boga, który jest niewidzialny, nie kochaj¹c cz³owieka, który jest obok nas” (Jan Pawe³ II).W ca³ym swoim nauczaniu Ojciec Œwiêty mówi³ o potêdze mi³oœci bliŸniego, animatorce dobra, pokoju i sprawiedliwoœci.
Mi³oœæ nie czyni krzywdy, niesie wybaczenie i mi³osierdzie.Zabraæ j¹ cz³owiekowi by³oby dokonaniem okaleczenia
duszy i wyrwaniem serca.A czy bez serca cz³owiek mo¿e ¿yæ?
Nieciekawe czasy, w jakich ¿yjemy, usi³uj¹ serce zast¹piæ
„implantem znieczulicy” na Boga i ludzi.
Bezwzglêdny wyœcig szczurów za dobrem doczesnym,odrzuca dar mi³oœci i pozostawia cz³owieka w pró¿ni, staje siê
on „cymba³em brzmi¹cym”.
Mi³oœæ chrzeœcijañska realizuje siê w ¿yciu rodzinnym,
spo³ecznym, inicjuje dobre dzia³ania, brak jej wprowadza
zamêt do zagubionej duszy.
„Kochaj bliŸniego jak siebie samego”. Credo to zobowi¹zuje do dawania dobrej i m¹drej mi³oœci, eliminowania
z³a i bezdusznoœci.
Je¿eli nie umiemy ofiarowywaæ swej mi³oœci z g³êbi serca
i duszy, musimy znaleŸæ przyczynê oziêb³oœci. Nie mo¿emy
te¿ popadaæ w pychê samouwielbienia ograniczaj¹c mi³oœæ
do w³asnej osoby. Mi³oœæ usuwa wszystkie przeszkody, daje
szczêœcie doczesne i wieczne, pokonuje œmieræ cia³a.
Cz³owiek musi poj¹æ, ¿e kocha nie dla zysku, lecz czyni to
bezinteresownie w odruchu serca bij¹cego dla bliŸnich.
Nale¿y zadaæ sobie pytanie – czy wszyscy doceniamy potêgê czystej mi³oœci i czy nie rozmieniamy jej na drobne miedziaki? I dalej – czy umiemy w³aœciwie nieœæ dar mi³oœci
Bo¿ej? Czy w ¿yciu codziennym odczuwamy Bo¿¹ mi³oœæ?
Wiele podobnych pytañ nale¿a³oby postawiæ swojemu
sumieniu.
Rozwa¿ania nad potêg¹ mi³oœci nurtowa³y ludzkoœæ od
zarania dziejów, znajduj¹c swoje odbicie w literaturze, sztuce, dociekaniach filozoficznych. Ka¿dy cz³owiek odczuwa
potrzebê mi³oœci i wie, ¿e nie nale¿y tylko braæ... ale i dawaæ.
¯ycie bez wojen, zniszczeñ, kierowane mi³oœci¹ Bo¿¹, by³oby
piêkne.
Deklaracja mi³oœci nie poparta czynem pozostaje czczym
frazesem. Bóg oczekuje od nas ¿ywej mi³oœci, na podobieñstwo swojej ofiarowanej œwiatu.Czuwa nad nami i obserwuje
jak realizujemy przekazywanie tego daru.
Przekazujmy dar mi³oœci w naszych rodzinach, krêgu
przyjació³, w szko³ach, uczelniach, zak³adach pracy. Odrzucajmy zdecydowanie agresjê i bezdusznoœæ nios¹ce z³o
i zag³adê ludzkoœci.
Najwiêkszym darem mi³oœci Bo¿ej by³ akt stworzenia
i odkupienia cz³owieka.
¯ycie ziemskie biegnie milowymi krokami ku wiecznoœci, nie zostawiajmy deklaracji mi³oœci Boga i bliŸniego
w kruchcie koœcielnej do nastêpnej niedzieli, nieœmy j¹ do
domów naszych i ¿ycia narodu, budujmy ³ad w oparciu o potêgê mi³oœci pokonuj¹cej z³o i prowadz¹cej do szczêœcia wiekuistego.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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„Jak Maryja...”
– Miko³ajku, powtórzymy wreszcie rolê na jutrzejsz¹
próbê? – zapyta³am zniecierpliwiona, poniewa¿ od kilku
godzin bezskutecznie usi³owaliœmy znaleŸæ czas wœród codziennej bieganiny, aby przygotowaæ siê do roli ucznia
w szkolnym przedstawieniu o Niepokalanej Maryi.
– Ale ja ju¿ umiem swój tekst! – odpowiedzia³ beztrosko,
zajêty czymœ innym Miko³aj.
– Umawialiœmy siê, ¿e oprócz tekstu nauczysz siê jeszcze
odpowiedniej recytacji, nie mo¿na wyrecytowaæ na jednym
oddechu wszystkiego co masz do wyrecytowania, bo najwa¿niejsze w odgrywaniu roli jest to, ¿eby ci, którzy ciê
ogl¹daj¹ i s³uchaj¹, zrozumieli, co chcia³eœ przekazaæ – próbowa³am przekonaæ do koniecznoœci pracy nad rol¹, mimo
¿e sama przecie¿ nie jestem re¿yserem ani nawet aktorem.
– Pani powiedzia³a, ¿e ja piêknie recytujê – argumentowa³ mój syn.
– Tak, bo czytasz z kartki, ale jak bêdziesz musia³ powiedzieæ to wszystko z pamiêci i jeszcze przed publicznoœci¹
mo¿e nie byæ tak ³atwo – to by³ ostatni powód, jaki móg³ go
przekonaæ.
– No dobra! To ty jesteœ reszt¹ postaci z przedstawienia,
a ja uczniem i mo¿emy siê za³o¿yæ, ¿e wszystko umiem –
nieoczekiwanie wykaza³ siê entuzjazmem Miko³ajek.
I tak recytuj¹c role kolejnych postaci ze szkolnego przedstawienia wczuwaliœmy siê w nastrój i treœæ Maryjnego Niepokalanego Poczêcia, bo o nim by³o to przedstawienie.
Poznaliœmy kilka pomys³ów na godne obchody tej uroczystoœci, które dzieci z przedstawienia pokazywa³y jako
najlepszy w ich mniemaniu sposób, aby uczciæ Niepokalanie Poczêt¹.
By³ pomys³ na szkolny konkurs wiedzy o Maryi, by³ tak¿e
pomys³ na odnowienie starej figurki, ale tekst, jaki wyrecytowa³ Miko³aj, odtwórca roli jednego z uczniów, sprawi³, ¿e
na moment zaduma³am siê nad tym, co us³ysza³am.
Miko³aj, jak dobry aktor otworzy³ Pismo Œwiête, z którego postaæ, jak¹ odgrywa³ mia³a przeczytaæ wa¿ny dla
treœci przedstawienia cytat:
– „Wybra³ nas przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli
œwiêci i nieskalani przed Jego obliczem. Z mi³oœci przeznaczy³ nas dla Siebie”.
Mam, mam cudowny pomys³ na œwiêto. Musimy byæ po
prostu jak Maryja. Ona Niepokalana bez grzechu, my te¿
powinniœmy byæ bez grzechu.
– A co nie mówi³em, ¿e umiem. Wygra³em zak³ad! –
cieszy³ siê Miko³aj, który moj¹ zadumê odebra³ jako aplauz
dla jego umiejêtnoœci.
– Brawo kochanie! Rzeczywiœcie piêknie to odegra³eœ!
Tylko czy Ty rozumiesz jak wa¿n¹ treœæ przekaza³eœ sobie,
mnie, a jutro ca³ej twojej szkole? – chcia³am siê upewniæ.
– No pewnie, ¿e wiem, mamy byæ jak Maryja, wtedy
sprawimy Jej i Panu Jezusowi przyjemnoœæ – pewny siebie
odpowiedzia³ Miko³aj.
– Jak Maryja mamy byæ... Czyli jacy? – to pytanie
wywo³a³o zdumienie, przecie¿ odpowiedŸ wydawa³a siê
oczywista.
– Oj Mamo, no przecie¿ to jasne, mamy byæ... no...
grzeczni! – z dum¹, ¿e jednak uda³o siê wybrn¹æ z opresji
odrzek³ mój syn.
– No to rzeczywiœcie du¿e wyrzeczenie! – za¿artowa³am.
– Ja myœlê, ¿e nie tylko o grzecznoœæ chodzi, gdyby Maryja nie by³a zbyt grzeczna, to pewnie nie by³aby Matk¹ Je-

zusa, myœlê jednak, ¿e
aby byæ jak Maryja,
trzeba rzeczywiœcie
otworzyæ Pismo Œwiête
i po kolei przemierzaj¹c wraz z Maryj¹,
œw. Józefem, ma³ym
Jezusem a potem ju¿
Panem Jezusem nauczaj¹cym szlak od Betlejem, przez Nazaret
po Jerozolimê, dobrze
przyjrzeæ siê i zrozumieæ, dlaczego „byæ jak
Maryja” oznacza byæ
œwiêtym.
Miko³aj zamyœli³ siê
na chwilê.
– Na pewno by³a
wyrozumia³a, bo jak
Pan Jezus zgin¹³ w drodze ze œwi¹tyni, to nie krzycza³a na
Niego, tylko by³a zmartwiona – Miko³aj przypomnia³ sobie
niedawno przeczytany fragment Biblii.
– Masz racjê! A jaki musi byæ cz³owiek, który zgadza siê
na rzecz dla siebie bardzo trudn¹?
Pomyœl, Maryja zgodzi³a siê zostaæ Matk¹ Jezusa, pomimo ¿e wiedzia³a, jak trudne stanie siê jej ¿ycie od tej pory.
Nie bêdzie ju¿ tylko sama dla siebie, ale tak, jak ka¿da
mama odda swój czas, uczucie, si³y – swojemu dziecku.
Musia³a zmierzyæ siê z bied¹, zimnem i zmêczeniem rodz¹c
swoje dziecko w betlejemskiej stajni. Bêdzie musia³a broniæ
swojego synka przed nienawiœci¹ Heroda, mêczyæ siê
i dr¿eæ ze strachu, uciekaj¹c przed jego rozkazem. Powiedzia³byœ pewnie, ¿e by³a odwa¿na? – zapyta³am Miko³aja.
– Oczywiœcie, najodwa¿niejsza z kobiet! – zawyrokowa³
mój syn.
– A ja ci powiem, ¿e chyba nie ca³kiem o odwagê tu
chodzi. By³a przestraszona wizyt¹ Archanio³a Gabriela, zadawa³a mu nawet niepewne pytanie, przecie¿ nie mo¿e byæ
mam¹, skoro nie zna taty tego maj¹cego siê narodziæ dzieciêcia. Ewangelia nie pisze o tym, ale mo¿emy siê domyœliæ,
jak musia³a siê lêkaæ, kiedy nadchodzi³ czas Narodzin Jezusa, a oni, ze œwiêtym Józefem nie mieli nawet pokoju,
gdzie mogliby siê schroniæ przed zimnem i dostaæ trochê jedzenia. W tê noc, kiedy œwiêty Józef poleci³ jej wsi¹œæ na
osio³ka i uciekaæ do Egiptu, nie wykaza³a siê waleczn¹
odwag¹ i nie postanowi³a walczyæ z ludŸmi Heroda. Pokornie wykona³a kolejne postawione na swej drodze zadanie.
– No to co – nie odwaga jest wa¿na tylko strach? – nie
móg³ zrozumieæ Miko³aj.
– Najwa¿niejsza jest pokora i bezgraniczna wiara w Bo¿¹
wolê, a potem odwaga, ¿eby broniæ Bo¿ego ¿ycia w sobie dla
innych – tak, jak Maryja broni³a Jezusa kiedy by³ niemowlêciem w stajni w Betlejem, a potem cicho i pokornie uczestniczy³a w Jego „doros³ym nauczaniu”, zachowuj¹c
wszystko w swoim sercu.
Jak Maryja... Amen!
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EL GRECA WIZJA „POK£ONU PASTERZY”

El Greco, malarz grecko-hiszpañski, jeden z wybitniejszych przedstawicieli manieryzmu, urodzi³ siê ok. 1541 roku na Krecie. Jego w³aœciwe imiê i nazwisko brzmia³o Domenikos Theotokopulos, natomiast pseudonimem „El
Greco” nazwano go po osiedleniu siê w hiszpañskim Toledo (w 1577 roku), gdzie spêdzi³ wiêkszoœæ swojego ¿ycia
i gdzie zmar³ 7 kwietnia 1614 roku. I chocia¿ w swojej
dzia³alnoœci artystycznej koncentrowa³ siê g³ównie na malarstwie, to jednak interesowa³ siê równie¿ rzeŸbiarstwem
i architektur¹, próbuj¹c swoich si³ i umiejêtnoœci tak¿e

i w tych dziedzinach sztuki. W dzie³ach malarskich jest on
wyj¹tkowo ³atwo rozpoznawalny, zw³aszcza poprzez nadmiernie wyd³u¿one postacie o ekstatycznych, czêsto nierealnych i pe³nych ekspresji ruchach, oraz stosowanie
wyj¹tkowo oszczêdnej gamy kolorystycznej. Mo¿na
w nich zauwa¿yæ równie¿ pewne elementy bizantyjskie,
ale najbardziej dostrzegalnymi s¹ wp³ywy sztuki w³oskiego renesansu, a zw³aszcza malarstwa Tycjana i Tintoretta.
W swojej twórczoœci malarskiej najwiêcej dzie³ poœwiêci³ El Greco szeroko pojêtej tematyce religijnej, w której nie
brakowa³o motywów zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem.
Interesuj¹cy nas „Pok³on pasterzy” nale¿a³ równie¿ do
ulubionych i czêsto podejmowanych przez niego tematów.
P³ótna przedstawiaj¹ce tê scenê, El Greco malowa³ ju¿
w okresie swego pobytu we W³oszech (w Wenecji i Rzymie) w latach 1566–1577, a póŸniej jeszcze kilkakrotnie
wraca³ do wspomnianego tematu. Chcia³bym w tym miejscu zaprezentowaæ jedno z serii jego dzie³ przedstawiaj¹cych „Pok³on pasterzy”. Jest nim obraz przechowywany obecnie w Muzeum Narodowym w Bukareszcie. Zosta³ namalowany przez artystê w latach 1596–1600 i pierwotnie mia³ stanowiæ jedno ze skrzyde³ o³tarza g³ównego
w jednym z koœcio³ów w Madrycie. Kompozycyjnie nawi¹zuje on do wczeœniejszego p³ótna wykonanego dla koœcio³a w Modenie we W³oszech, bêd¹cego tak¿e czêœci¹
jednego ze skrzyde³ poliptyku. G³ówna scena tematyczna
obrazu ukazana zosta³a nie w stajence betlejemskiej, ale na
tle mocno zrujnowanej budowli. Jej oœrodkiem jest Dzieci¹tko Jezus, od którego bij¹ca jasnoœæ oœwietla zarówno
postaæ Maryi nachylonej nad maleñkim Jezusem i rozwijaj¹cej pieluszki, a tak¿e adoruj¹cego anio³a z rêkami skrzy¿owanymi na piersiach i Józefa, przejêtego tym co siê wydarzy³o. Obok widoczne s¹ równie¿ zwierzêta: wó³ i osio³,
integralnie zwi¹zane z ca³¹ scen¹, a naprzeciw pasterze oddaj¹cy ho³d Nowonarodzonemu i sk³adaj¹cy Mu dary, których symbolem jest zwi¹zana owieczka, le¿¹ca obok jednego z nich. Za g³ówn¹ scen¹ „pok³onu” artysta umieœci³ nadto dwóch stoj¹cych mê¿czyzn i dyskutuj¹cych na temat tego co siê wydarzy³o. Obrazuj¹ oni przedstawicieli dwóch
warstw spo³ecznych: szlachty i ludu. Równie interesuj¹cy
a mo¿e i bardziej znany „Pok³on pasterzy” El Greca, pochodz¹cy z póŸniejszego okresu jego twórczoœci, przy tym
nieco inaczej zakomponowany i bardziej rozbudowany,
znajduje siê w Galerii Prado w Madrycie.
o. Adam J. B³achut OFM

GRECCIO – FRANCISZKAÑSKIE BETLEJEM
Greccio – to miejscowoœæ po³o¿ona w dolinie reatyñskiej (œrodkowe W³ochy) licz¹ca ok. 1.500 mieszkañców. Franciszek bardzo ukocha³ to miejsce i tamtejsz¹ ludnoœæ, poniewa¿ by³o ono „bogate w ubóstwo“, a jego mieszkañcy z uwag¹ s³uchali kazañ Biedaczyny z Asy¿u i przynosili godne owoce pokuty.
Dlatego Franciszek czêsto mawia³ braciom, ¿e „nawet
z jakiegoœ wielkiego miasta nie nawróci³o siê do po4

kuty tylu ludzi, ilu z Greccio, które jest ma³¹ wiosk¹.
Czêsto bowiem, gdy miejscowi bracia wieczorem
wielbili Pana (...) ludzie tej wioski mali i wielcy, wychodzili z domów i stoj¹c na drodze przed wiosk¹ odpowiadali braciom g³oœno: «Niech bêdzie uwielbiony
Pan Bóg!» Tak i¿ nawet dzieci nie umiej¹ce jeszcze dobrze mówiæ, gdy widzia³y braci wielbi³y Pana jak
umia³y“ (Zbiór Asyski 74, 29–31).
Cd. na s. 5
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Pozytywna odpowiedŸ mieszkañców Greccio na wezwanie do
pokuty spowodowa³a, ¿e zostali
oni uwolnieni od utrudniaj¹cych
im ¿ycie plag i wilków, co przepowiedzia³ im œw. Franciszek. Pokój,
dobrobyt i rozwój trwa³ oko³o 20
lat. Potem jednak zaczêli unosiæ
siê pych¹ z powodu dostatku, nienawidziæ siê wzajemnie i raniæ
œmiertelnie mieczami; skrycie zabijaæ zwierzêta, noc¹ rabowaæ
i kraœæ oraz pope³niaæ wiele innego z³a. Zaczê³y wiêc na nowo gnêbiæ ich dawne plagi, a ponadto
przysz³y nowe i jeszcze gorsze, co
tak¿e œw. Franciszek przepowiedzia³. Miêdzy innymi w 1242 r.
wioskê dotkn¹³ po¿ar, spowodowany przez rycerzy cesarza Fryderyka II. Sp³onê³a wówczas ca³a
miejscowoœæ, a tylko mieszkañcy
uszli z ¿yciem, straciwszy jednak
ca³e swoje mienie (por. Zbiór Asyski 74, 34–43).
W odleg³oœci ok. 2 km od wioski, zawieszone na
skale jak jaskó³cze gniazdo, znajduje siê sanktuarium
franciszkañskie i klasztor. Œw. Franciszek „widz¹c, ¿e
klasztor w Greccio by³ skromny i ubogi, czêsto odpoczywa³ i przebywa³ w tym¿e klasztorze, zw³aszcza ¿e
by³a tam jedna ubo¿uchna cela, bardzo odosobniona,
w której mieszka³ œwiêty Ojciec“ (Zbiór Asyski 74, 25).
Sanktuarium w Greccio jest jednak znane na ca³ym
œwiecie z innego powodu. To w³aœnie tam, z inicjatywy œw. Franciszka, po raz pierwszy w historii chrzeœcijañstwa urz¹dzona zosta³a szopka betlejemska.

Grota ¿³óbka

Greccio – ogólny widok Sanktuarium

W 1219 roku œw. Franciszek z Asy¿u, wraz z wojskiem V krucjaty, uda³ siê na Wschód pod Damiettê
(Egipt), gdzie spotka³ siê z su³tanem Al-Melek al-Kamilem. Maj¹c jego pozwolenie i zapewnion¹ nietykalnoœæ, podró¿owa³ tak¿e do Ziemi Œwiêtej. I chocia¿ Ÿród³a milcz¹ na temat szczegó³ów tej jego pielgrzymki, to zapewne nie omieszka³ nawiedziæ tak¿e
miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. Bazylika Narodzenia zbudowana przez Konstantyna
Wielkiego, a nastêpnie rozbudowana i upiêkszona
przez cesarza Justyniana (VI w.), cudem ocala³a z najazdu perskiego w 614 roku. Odrestaurowana przez
Krzy¿owców, olœniewa³a swoim piêknem i zachwyca³a przybywaj¹cych tu pielgrzymów. Na œw. Franciszku najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³a uboga
grota znajduj¹ca siê pod prezbiterium Bazyliki,
w której narodzi³ siê nasz Zbawiciel. Dlatego w Liœcie
do wszystkich wiernych (druga redakcja, 4–5) napisa³
rozrzewniony: „To S³owo Ojca tak godne i chwalebne
(...) bêd¹c bogate ponad wszystko zechcia³o wybraæ
na œwiecie ubóstwo wraz z Najœwiêtsz¹ Dziewic¹,
Matk¹ swoj¹”. Uboga grota, która przyjê³a Tego, który jest Panem i W³adc¹ wszystkiego, a dla którego nie
by³o miejsca w gospodzie, g³êboko zapad³a w pamiêci i sercu Biedaczyny z Asy¿u.
Kiedy powróci³ do swojej ukochanej Umbrii, doœwiadczenie Betlejem by³o w nim wci¹¿ ¿ywe i powraca³o w pamiêci. Postanowi³ wiêc w dzieñ Bo¿ego
Narodzenia 1223 roku wizualnie przedstawiæ to, co
sam widzia³ i czego doœwiadczy³ w Grocie Narodzenia w Betlejem. Aby jednak nie pos¹dzono go o wprowadzanie jakichœ nowoœci, najpierw zwróci³ siê
Cd. na s. 6
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z proœb¹ do papie¿a Honoriusza III o pozwolenie na
urz¹dzenie szopki w grocie, i odprawienie mszy
œwiêtej poza koœcio³em. I gdy takie pozwolenie otrzyma³, jego ¿ywa wyobraŸnia i poetycki duch pozwoli³y mu na znalezienie odpowiedniego miejsca i scenerii, aby odtworzyæ atmosferê betlejemskiej nocy.
Wybra³ grotê skaln¹, ukryt¹ wœród zielonych lasów
w pobli¿u Greccio, a potem w³aœciciela tego terenu
imieniem Jan poprosi³: „je¿eli chcesz, ¿ebyœmy
w Greccio obchodzili œwiêta Pañskie, poœpiesz siê
i pilnie przygotuj wszystko co ci powiem. Chcê bowiem dokonaæ pami¹tki Dzieciêcia, które narodzi³o
siê w Betlejem. Chcê naocznie pokazaæ jego braki
w niemowlêcych potrzebach, jak zosta³ po³o¿ony
w ¿³obie na sianie w towarzystwie wo³u i os³a” (Tomasz z Celano, ¯yciorys pierwszy œw. Franciszka z Asy¿u, 84).
W ustalonym czasie wokó³ groty zebrali siê bracia
œw. Franciszka, mieszkañcy Greccio i okolicy, trzymaj¹c w rêkach lampiony i pochodnie. W skalnej grocie umieszczono ubogi ¿³óbek, wo³u i os³a. Na prowizorycznym o³tarzu kap³an odprawi³ Mszê œw., a œw.
Franciszek ubrany w szaty diakoñskie, odœpiewa³
Ewangeliê; nastêpnie wyg³osi³ kazanie o narodzeniu
ubogiego Króla w ma³ym miasteczku Betlejem. Stara³
siê przybli¿yæ w nim okolicznoœci przyjœcia na œwiat
Jezusa Chrystusa ukazuj¹c, jak anio³owie g³osili
chwa³ê Boga na wysokoœciach a pokój ludziom, który
przyniós³ im nowonarodzony Zbawiciel œwiata; jak
pierwsi z pok³onem do groty przybyli ubodzy pasterze; jak przywiedzeni blaskiem gwiazdy przyszli
z³o¿yæ ho³d nowonarodzonemu Królowi pogañscy
mêdrcy ze Wschodu. Jednak wiêkszoœæ ówczesnych
ludzi nie dostrzeg³a nadzwyczajnych znaków
og³aszaj¹cych przybycie d³ugo oczekiwanego Mesjasza. A poniewa¿ tak¿e w czasach, w których ¿y³ Franciszek, w wielu sercach to Dzieciê Jezus zosta³o zapomniane, dlatego chcia³ on ponownie wskrzesiæ, o¿ywiæ i rozpaliæ w sercach ludzkich gor¹c¹ mi³oœæ do tej

Adoracja ¿³óbka w Greccio – Fresk Giotto, Bazylika œw. Franciszka

Maleñkiej Mi³oœci, owiniêtej w pieluszki i po³o¿onej
w ¿³obie. Chcia³, aby Bóg na nowo narodzi³ siê nie tylko w grocie, ale tak¿e w ka¿dym ludzkim sercu.
Braciom i ludziom g³êboko zapad³a w sercach i pamiêci owa pierwsza szopka betlejemska w Greccio.
Postanowili wiêc od tej pory naœladowaæ Franciszka,
urz¹dzaj¹c betlejemskie szopki w koœcio³ach, w domach oraz na placach miast i miejscowoœci. Przybiera³y one ró¿ne formy i kszta³ty, a zwyczaj ten przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Niezmienny pozosta³ tak¿e cel urz¹dzania betlejemskich szopek w koœcio³ach,
które maj¹ nie tyle cieszyæ nasze oczy i zaspokajaæ artystyczne wra¿enia, ale przede wszystkim budziæ
w nas wiarê i mi³oœæ do Bo¿ego Dzieciêcia, które narodzi³o siê z Dziewicy Maryi aby nas zbawiæ, i obdarzyæ
swoj¹ ³ask¹ i mi³oœci¹.
Stanis³aw Mazgaj OFM

WARTO PRZECZYTAÆ!
Albom Mitch, „Piêæ osób, które spotykamy w niebie”. W-wa 2004, s. 200.
„Ka¿dy ma w³asn¹ wizjê nieba... i wszystkie one zas³uguj¹ na szacunek”
pisze autor we wstêpie. Popularny dziennikarz, pisarz jest te¿ dzia³aczem
charytatywnym. Uwa¿a, ¿e istniej¹ tajemnice, które jedynie niebo mo¿e wyjawiæ cz³owiekowi. Po przejœciu na drug¹ stronê ¿ycia, ludzie zaczynaj¹ pojmowaæ swoj¹ drogê ¿yciow¹ i powi¹zanie jej z losami bliŸnich.
Autor tworzy prost¹ i buduj¹c¹ wizjê nieba, uœwiadamiaj¹c czytelnikowi
rzeczywist¹ wartoœæ ziemskiego ¿ycia w odniesieniu do wiecznoœci.
B.M.K.
Uwaga! Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ w punkcie bibliotecznym, ul. Ojcowska 27 (wejœcie od podworca).
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kwadracikach has³o – tytu³ pastora³ki
z po³. XIX w. Przy odgadywaniu hase³ pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego
biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii do dnia 30 stycznia
2009 r. lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach. Wœród prawid³owych
odpowiedzi rozlosujemy nagrody rzeczowe.
oprac. M. i Karol Herzogowie
1

1. ... in excelsis Deo.

2

2. Œwi¹teczne drzewko.

3

3. Bajkowa kraina z cyklu powieœci C.S. Lewisa.
4. Zbawiciel.

4

5. El..., s³yny malarz grecko-hiszpañski.
5

6. Koœció³.
6

7. Jeden z „trzech króli”.

7

8. Noego.
9. Makieta przedstawiaj¹ca stajniê Betlejemsk¹.

8

9

10. Przynieœli je „trzej królowie”.
10

11

11. Przy nim odprawia siê Mszê Œwiêt¹.
12. Miejsce spowiedzi.
13. Tam z inicjatywy œw. Franciszka z Asy¿u powsta³a pierwsza w historii szopka betlejemska.

12

13

14. Oni „przybie¿eli do Betlejem”.

14

15. Ma³a szafka w koœciele, w której przechowuje
siê kustodiê z hosti¹.

15

16

16. Autor muzyki do kolêdy „Witaj gwiazdko
z³ota”.

17

17. Król panuj¹cy w Judei za czasów Jezusa.
18

19

18. Œrodek lokomocji u¿ywany w czasach Pana
Jezusa.
19. W przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia.

INICJATYWA RADY PARAFIALNEJ
Dla uczczenia stulecia istnienia naszej bronowickiej parafii w 2009 roku, Rada Parafialna chcia³aby w sposób
trwa³y pozostawiæ œlad tej¿e uroczystoœci, zaœ jednym z naszych zamierzeñ jest, aby w przysz³oœci któraœ z nowych
z ulic na naszym osiedlu nosi³a imiê ojca Zygmunta Janickiego.
Ojciec Zygmunt Janicki urodzi³ siê w 1867 roku w Krakowie, a zmar³ w Wieliczce w 1929 roku. Trzykrotnie wybierano go na urz¹d prowincja³a. Sta³¹ duszpastersk¹ pracê
w Bronowicach Wielkich franciszkanie podjêli w 1909 roku.
Wszystkim staraniom zwi¹zanym z objêciem parafii przez
zakonników z wielkim zaanga¿owaniem przewodniczy³
wspomniany o. Zygmunt Janicki, ówczesny gwardian krakowskiego klasztoru œw. Kazimierza przy ul. Reformackiej.
W latach 1911–1913 sam by³ administratorem w naszej parafii. Uwa¿ano go za wspania³ego kaznodziejê i misjonarza
ludowego. Pozostawi³ po sobie wiele pism historycznych
i kaznodziejskich. W Bronowicach utrzymywa³ bliskie i ser-

deczne kontakty z malarzem W³odzimierzem Tetmajerem,
czego owocem jest obraz Matki Bo¿ej, zwanej Bronowick¹,
znajduj¹cy siê w bocznym o³tarzu naszego koœcio³a. Kolejnym jego dobrym znajomym by³ m³odopolski pisarz Lucjan
Rydel, dla którego t³umaczy³ z jêzyka w³oskiego, kazania
franciszkanina ojca Agostino da Montefeltro (wydane
w Ksiêgarni œw. Wojciecha w Poznaniu w 1909 roku, ze
wstêpem o. Zygmunta Janickiego). By³ równie¿ wspó³twórc¹ pisma „G³os Ziemi Œwiêtej”, przybli¿aj¹cego czytelnikom
ziemsk¹ Ojczyznê Chrystusa.
Podjêta przez nas inicjatywa, mamy nadziejê, bêdzie
cieszyæ siê poparciem wszystkich parafian. Chcemy bowiem w najbli¿szym czasie wyst¹piæ do odpowiednich
urzêdów, w celu z³o¿enia koniecznych dokumentów w tej
sprawie. Ulica im. Ojca Zygmunta Janickiego by³aby te¿
z naszej strony ho³dem wdziêcznoœci dla wszystkich zakonników franciszkañskich, którzy s³u¿yli i bêd¹ nadal
s³u¿yæ bronowickiej spo³ecznoœci.
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
GRUDZIEÑ–STYCZEÑ–LUTY
2008

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. O 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. O godz. 1715 – nabo¿eñstwo
b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie roku

2009

01.01. Nowy Rok. 42. Œwiatowy Dzieñ Pokoju
02.01. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
05.01. Rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej, czyli tzw. kolêdy
06.01. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
11.01. Œwiêto Chrztu Pañskiego
18.01. Rozpoczêcie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
02.02. Ofiarowanie Pañskie. 13. Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego
06.02. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
11.02. 17. Œwiatowy Dzieñ Chorego. Na Mszach œw. udzielenie sakramentu namaszczenia chorych
24.02. Ca³odzienna adoracja w koœciele. O godz. 900 dodatkowa
Msza œw.
25.02. Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie Wielkiego Postu
W CZASIE KOLÊDY KANCELARIA PARAFIALNA BÊDZIE CZYNNA
PONIEDZIA£EK–CZWARTEK I PI¥TEK W GODZ. 1100–1230

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
PONIEDZIA£EK 05.01.2009

UL. OJCOWSKA: NUMERY 2–58, 3–19 BLOK

ŒRODA 07.01.2009

UL. OJCOWSKA: NUMERY 62–88, 23–59,
BLOK: 23A, 23B, 23C

CZWARTEK 08.01.2009

UL. OJCOWSKA: NUMERY 90–120A, 61A–105

PI¥TEK 09.01.2009

UL. OJCOWSKA: NUMERY 122–158, 107–129

SOBOTA 10.01.2009

UL. OJCOWSKA: NUMERY 160–176, 131–161
UL. OKRÊ¯NA, UL. NA WYRÊBÊ

Czas wizyty duszpasterskiej, to wspólna modlitwa kap³ana z rodzin¹ i b³ogos³awieñstwo, które za posrednictwem kap³ana Bóg pozostawia w rodzinie.
Wizytê duszpastersk¹ rozpoczynamy o godz. 15.00, w sobotê
o godz. 14.00.
Rodziny, które nie mog¹ z ró¿nych powodów przyj¹æ kap³ana
w wy¿ej wyznaczonym terminie, a pragn¹ to uczyniæ w innym, prosimy o kontakt z parafi¹.
Ze wzglêdu na wizytê duszpastersk¹ kancelaria parafialna w czasie
trwania Kolêdy bêdzie czynna w godzinach przedpo³udniowych:
poniedzia³ek, czwartek i pi¹tek od 1030 – 1300.
Mo¿na te¿ kontaktowaæ siê telefonicznie: 012-637-55-96; tel. kom.
(0662) 380 402.

PONIEDZIA£EK 12.01.2009

UL. PASTERNIK, UL. ZABORSKA

WTOREK 13.01.2009

Z GABLOTY PARAFIALNEJ

ŒRODA 14.01.2009

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

UL. SOSNOWIECKA, SMETNA, LAZUROWA,
RADZIKOWSKIEGO, UL. SOSNOWIECKA – BLOKI: 11A I B
UL. STAWOWA

CZWARTEK 15.01.2009

UL. CHE£MOÑSKIEGO I ŒMIA£A

PI¥TEK 16.01.2009

UL. JASNOGÓRSKA, STELMACHÓW, HO¯A, S£OTNA,
DZIELNA, CHMURNA, WALECZNA, NAWOJOWSKA

SOBOTA 17.01.2009

UL. BUDRYSÓW, UL. SZAROTKI,
UL. NA POLACH (NR NIEPARZYSTE Z WYJ¥TKIEM BLOKÓW)
UL. DZIEWANNY I PEJZA¯OWA

PONIEDZIA£EK 19.01.2009

UL. NA POLACH (NR PARZYSTE)
UL. NA POLACH – BLOKI NR 3, 25, 27 I 29

WTOREK 20.01.2009

UL. NA POLACH – BLOKI NR: 31, 33 I 35

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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