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WIELKI POST,
CZYLI ZOBACZYÆ SIEBIE W PRAWDZIE
Po karnawa³owych zabawach zapowiedŸ Wielkiego Postu nie napawa raczej optymistycznie. Ktoœ powiedzia³, ¿e „cz³owiek stworzony jest do radoœci i zabawy”, ale czy tylko? To zbyt uproszczone stwierdzenie. W ka¿dym z nas istnieje równie¿ potrzeba wyciszenia, refleksji i zadumy, dlatego Wielki Post, to nie
jest zaplanowana „liturgiczna tortura”, ale przede
wszystkim czas wielkiej ³aski, aby z odwag¹ zajrzeæ
do w³asnego sumienia, zobaczyæ swój grzech i zrozumieæ ludzk¹ s³aboœæ, bo przecie¿ „nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy siê Ÿle maj¹” (£k 5, 27-32).
W atmosferze Wielkiego Postu, nie mo¿e nas dziwiæ
równie¿ i takie wo³anie Chrystusa: „jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (£k 13, 5). Jako
grzeszni i s³abi ludzie zawsze potrzebujemy nawrócenia, wewnêtrznej odnowy i reformy. Nikt z nas
przecie¿ nie mo¿e przewidzieæ, ¿e ju¿ jest dostatecznie zwrócony ku Bogu – ca³ym sercem. Mo¿esz wiêc
i ty zapytaæ siê, ile nadziei pok³adasz w tym zadanym
czasie Wielkiego Postu? Ile ju¿ na starcie nierzadko
wygasa w tobie dobrych postanowieñ, a z posypanego na g³owê popio³u mo¿e za chwilê nie byæ ¿adnego
œladu. Ale jak Bóg musi kochaæ cz³owieka, skoro ka¿dego roku daje mu wyj¹tkow¹ ³askê tych dni, aby
znów zap³onê³a w ka¿dym sercu lampa ¿ywej wiary,
mi³oœæ pe³na marzeñ do spe³nienia ¿ycia i nadzieja, co
mo¿e przezwyciê¿yæ ka¿dy lêk, niepewnoœæ i zagubienie.
Jak¿e wielka cierpliwoœæ Boga w tym dawaniu
szansy cz³owiekowi, ¿eby ³atwiej by³o rozpocz¹æ od
nowa, bo nie s¹ nam obce ani ból upadku, ani tym bardziej ³zy zawstydzenia i rêce wyci¹gniête ponad po-
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dzia³y, by dobroæ rozdawaæ, by o dobroæ ¿ebraæ. Bóg
przemienia nasze ryzyko w nadziejê i pewnoœæ koñcowego efektu nawrócenia. Ale musi zostaæ dope³niona tak¿e miara wiernoœci cz³owieka, by nawrócenie nie pozosta³o jedynie w sferze szans i prób. Musi te¿ tkwiæ w cz³owieku gotowoœæ codziennych powrotów, œwiadomoœæ nieustannego pielgrzymowania i nawracania, inaczej nawet najwznioœlejsze idee
stan¹ siê ma³o przekonywaj¹c¹ szans¹ na szczêœcie
i lepsze ¿ycie.
Ten œwiat – tak czêsto raniony, a jednak nie traci
swojego piêkna, bo jesteœ jego czêœci¹ i jest w tobie
si³a, aby go uszlachetniaæ. Bóg Eucharystii jest Bogiem teraŸniejszoœci. Dlatego trzeba „wzi¹æ tego Boga
i zanieœæ Go w teraŸniejszoœæ, sprawiæ, ¿eby miêdzy
nami zaistnia³. Bo na tym w³aœnie polega wielka tajemnica S³owa, ¿e bêd¹c S³owem Boga, wchodzi
w ludzki œwiat niesione przez cz³owieka” (ks. J. Tischner).
Jeœli to zrozumiesz – wówczas ka¿dy twój dobry
czyn, najmniejsze nawet postanowienie, prosty,
szczery uœmiech, bêd¹ wa¿nym krokiem w nawróceniu, a otaczaj¹ce zewsz¹d z³o nie zabije w tobie
cz³owieka. A wtedy nie potrzeba wielkich ofiar (bo te
na inny czas mog¹ siê przydaæ), aby byæ godnym ramion przebaczaj¹cego Boga!
W rozgwarze wydarzeñ pisz¹cych historiê
„dzisiaj” prze¿ywamy pustyniê ciszy – Wielki Post –
z której rozlega siê zdecydowany g³os Pana:
NAWRÓÆCIE SIÊ! NAWRÓÆ SIÊ!
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NIE ZABIJAJ!
„... Aby nie zabijaæ cz³owieka
ostateczny hamulec jest w Bogu”
(Jan Pawe³ II)
¯yjemy w czasach odrzucaj¹cych odwieczne prawa dekalogu, przekazanego przez Boga na górze Synaj Moj¿eszowi.
Mówimy czêsto o braterstwie, solidarnoœci, jednoczeniu
siê narodów (wspólnota europejska), ale neguj¹c podstawowe normy bytowania na ziemi, gubimy mo¿liwoœci budowy dobrego i piêknego œwiata. Piêkne s³owa mijaj¹ siê z czynami. Nie mo¿na bowiem czyniæ dobra polegaj¹c na bezprawiu i braku poszanowania ¿ycia i godnoœci cz³owieka.
Szczególnie widaæ to w odniesieniu do odwiecznego
prawa dekalogu – nie zabijaj!
Nie zabijaj, bo ¿ycie pochodzi od Boga, ¿yj i pozwól ¿yæ
bliŸniemu, bo ¿yæ mo¿esz, a œmieræ i tak zgodnie z wol¹
Bo¿¹ zjawi siê sama po Ciebie. Nie „wyrêczaj” wiêc Stwórcy.
Niestety stale obserwujemy zabijanie cz³owieka przez
cz³owieka, na przestrzeni stuleci, lat, dni i godzin.
Zabijamy nie tylko czynem, ale te¿ zamys³em, s³owami
i zaniechaniem obrony przed zabójstwem. Tak wiêc zabijanie odbywa siê na trzech p³aszczyznach: w s³owie, myœli, czynie i zaniedbaniu.
Podobnie przed wiekami Chrystusa ukrzy¿owa³y myœli,
fa³szywe s³owa oskar¿eñ jego wrogów, czyny i „umycie r¹k”
przez Pi³ata.
Ten ponadczasowy przyk³ad zabijania uzmys³awia nam
szczególn¹ wagê zakazu – nie zabijaj!
Jesteœmy wszyscy braæmi w ziemskiej wêdrówce do ¿ycia
wiecznego, winniœmy wiêc szanowaæ swoj¹ godnoœæ i prawo
do ¿ycia, buduj¹c spo³eczeñstwo mi³oœci Bo¿ej.
Mo¿e ktoœ powie – mam czyste sumienie i czyste rêce, nikogo nie zabi³em. – Tymczasem zadaje sobie pytanie – ile
razy ¿yczy³em w gniewie bliŸniemu œmierci, ile razy moje
s³owa zrani³y lub doprowadzi³y do samobójstwa, ile razy
oskar¿a³em nieprawdziwie lub nie poda³em pomocnej
d³oni?
Nie mo¿emy biernie przygl¹daæ siê wojnom, aborcji
i eutanazji tylko dlatego, ¿e aktualnie nas nie dotycz¹.
Dokona³o siê
Udrêczona g³owa
w cierniowej koronie
opad³a na ramiê
Ukrzy¿owanego
Syn Bo¿y
zawis³ na krzy¿u
przybity gwoŸdziami naszych
nieprawoœci
Ziemia zadr¿a³a
i niebo ogarnê³a ciemnoœæ
w majestacie œmierci
Sprawiedliwego
Dokona³o siê to,
co mia³o siê dokonaæ
w niepojêtej mi³oœci odkupienia
win naszych
Barbara Mikuszewska-Kamiñska, 2008
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Przyjrzyjmy siê równie¿ naszym rodzinom, czy w tej podstawowej komórce spo³ecznej nie przekraczamy Bo¿ego
przykazania – nie zabijaj!
Zadajmy sobie te¿ pytanie czy swoim postêpowaniem,
myœl¹, mow¹ nie ranimy i zabijamy bliskich, czy zamiast
mi³oœci, nie ofiarujemy im krzy¿a?
Przemoc wyp³ywa law¹ z ekranów kina, telewizorów, gier
komputerowych (ucz¹cych zabijaæ). Nawet z tekstów piosenek, krzyczy zag³uszaj¹c sumienie cz³owieka, czyni¹c go
bezwolnym odtwórc¹ aktu zabijania. Czy œwiat oszala³?
Dok¹d zmierza? Gdzie prowadzi go pycha i ¿¹dza zabijania
¿ywych i nienarodzonych. To tylko kilka pytañ retorycznych, ale bardzo dla nas istotnych.
Czym jest zabójstwo? Jest pozbawieniem ¿ycia wbrew woli Boga, a wiêc jest to równoczeœnie kradzie¿ daru ¿ycia.
Ten, kto zabija, pope³nia grzech œmiertelny, zabija tym
samym swoj¹ duszê, pope³nia zbrodniê dwukrotnie – na
bliŸnim i na sobie.
Credo chrzeœcijañskie – „nie czyñ drugiemu, co tobie
niemi³e” wyklucza jednoznacznie akt zabijania.
Odebranie ¿ycia bliŸniemu wi¹¿e siê zawsze z póŸniejszymi wyrzutami sumienia (Judasz) i ci¹¿y kl¹tw¹ zabójstwa. Wiele takich przyk³adów mo¿emy znaleŸæ w utworach
dramatycznych (S³owacki – „Balladyna”, Szekspir „Lady
Makbet” i in.).
Godnoœæ cz³owieka jako stworzenia Bo¿ego, o której
mówi³ nasz umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, wyklucza
brutaln¹ ingerencjê w dar ¿ycia – „Cz³owiek, który zabija
Boga nie znajdzie tak¿e ostatecznego hamulca, aby nie zabijaæ cz³owieka, ten ostateczny hamulec jest w Bogu” (Jan
Pawe³ II).
Usuniêcie ze swego ¿ycia Boga stanowi g³ówn¹ przyczynê zabijania.
Lew To³stoj (Aforyzmy, W-wa 1978, s. 60) stwierdza jednoznacznie „zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez wzglêdu na motywy i okolicznoœci, i dlatego ci, którzy zabijaj¹ lub
przygotowuj¹ zabójstwo, to przestêpcy, bez wzglêdu na to,
kim s¹: sêdziami, genera³ami, królami”.
Wypowiedzi te mo¿na odnieœæ do naszej epoki szukaj¹cej fa³szywego prawa do zabijania, oferuj¹cej eutanazjê
i rozwi¹zuj¹cej spo³eczne problemy wojn¹ i przemoc¹.
Je¿eli nie mamy Boga w sercu, nie czujemy jego obecnoœci wœród nas, zaprzeczamy jego istnieniu – pogr¹¿amy siê
w ustanawianiu nieludzkich praw, gubimy prawa dekalogu
gin¹c w beznadziei.
Na zakoñczenie przytoczê myœl Alberta Camusa
(1913–1960), znanego francuskiego pisarza, eseisty i publicysty, noblisty z 1957 roku: „Ludzie s¹dz¹, ¿e zrobili doœæ
nie zabijaj¹c nikogo. W rzeczywistoœci ¿aden cz³owiek nie
mo¿e umieraæ w spokoju, jeœli nie zrobi³ wszystkiego, co
trzeba, aby inni ¿yli”. S³owa te dotycz¹ grzechu zaniedbania, o którym wczeœnie by³a mowa.
Dok¹d zatem zmierzasz cz³owieku XXI wieku? Odpowiedzmy sobie w sercu na to pytanie.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

WIELKI POST WE MNIE
Zimowe widoki górskich okolic zapieraj¹ dech
w piersiach.

A zawsze jest co naprawiaæ, nawet jeœli wydaje siê
nam, ¿e wszystko dobrze funkcjonuje w nas i wokó³ nas.

A dalej, to jeszcze domowe ¿ycie trudne choæ rodzinne. Domy, gdzie brak zrozumienia dla codziennego trudu i poœwiêcenia dla dobra pozosta³ych, poœwiêcenia
swojego czasu, energii, zdrowia, przyjemnoœci, bo
w imiê mi³oœci to czynisz, a nic w zamian nie otrzymujesz, prócz pogardy, odrzucenia (bo ju¿ nie jesteœ tak
m³oda i atrakcyjna).
I czujê cierpienia tych, którzy ¿yj¹ w rodzinie, ale s¹
samotni, s³yszê te s³owa zw¹tpienia w mi³oœæ, bo Internet zast¹pi³ mi³oœæ do ¿ony – mi³oœci¹ do wirtualnej kochanki.
Bo odpowiedzialnoœæ za innych jest trudniejsza ni¿
siê nam wydawa³o tworz¹c rodzinê i rodz¹c dzieci, które teraz potrzebuj¹ ca³ego ojca i ca³ej matki, a nie tylko
opiekunek i bardzo nawet atrakcyjnych zajêæ, którymi
zastêpujemy czas i rozmowê.

Zatem tak¿e i ja korzystaj¹c z chwili czasu na przemyœlenia, postanowi³am dokonaæ przegl¹du tego
wszystkiego, czym ¿yjê na co dzieñ.

Upad³ Pan Jezus po raz drugi i powsta³ znowu, by
iœæ dalej mimo cierpienia i pozostawionej za sob¹
krwi...

W takich chwilach dociera do mnie, ¿e okresy roku liturgicznego bardzo mobilizuj¹ i pomagaj¹ zrozumieæ
siebie i otaczaj¹cy nas œwiat.

A na koniec staroœæ i choroba! Mówi¹ niektórzy, ¿e
staroœæ nie uda³a siê Panu Bogu Stwórcy.
Nie lubimy staroœci, walczymy z czasem, aby ³agodziæ skutki jego up³ywu. Wiele z nas uczyni³o z tej walki
sens swego ¿ycia. Bo wokó³ nas tylko m³odoœæ i sukces,
sukces jako m³odoœæ, twarz bez zmarszczek, sylwetka
bez nadwagi, atrakcyjnoœæ fizyczna miar¹ sukcesu zawodowego i rodzinnego. W tym czasie nie ma miejsca
na staroœæ, nie ma pracy dla starych, nie wypada spotykaæ siê ze starymi, po prostu, szkoda czasu na staroœæ.
Choroby i œmierci boimy siê panicznie, bo ona równie¿ nie wpisuje siê w pasmo sukcesów i ¿yciowego luzu, który wyznacza jakoœæ cz³owieka. Samotnoœæ ludzi
starych, deficyt szacunku dla ich doœwiadczeñ, ale
i ucieczka przed cierpieniem i chorob¹ (przecie¿
za³atwi³em dobry szpital i nawet zap³aci³em za opiekê)
jest norm¹ wymagaj¹c¹ zrozumienia.

Œnie¿ne czapy na spadzistych dachach góralskich domów i dalekie, groŸne skaliste grzbiety granitowych
ska³ budz¹ zachwyt i zarazem respekt przed piêknem
œwiata.
Ka¿dego roku nabieram si³ w tej scenerii, co tu du¿o
mówiæ, na przednówku, w przeddzieñ wiosny, moje
akumulatory wymagaj¹ gruntownego do³adowania.
Wzruszam siê patrz¹c, jak wiele radoœci i dobra wyzwala w cz³owieku wolnoœæ, jak¹ daje przestrzeñ i czas,
który mo¿na poœwiêciæ sobie i swoim bliskim; jak wiele
siê buduje w nas i jak wiele mamy si³ê naprawiæ.

Przecie¿ znowu uczestniczyæ bêdziemy wraz z Chrystusem w Jego Drodze Krzy¿owej, towarzyszyæ
w Ogrójcu, patrzeæ na jego upadki pod belk¹ krzy¿a
i cierpieæ na Golgocie stoj¹c pod Krzy¿em.
I wtedy wiem, ¿e nic nie ma sensu bez tego mojego
wspó³udzia³u, bo nic mocniej nie wypowie sensu codziennoœci jeœli nie moja obecnoœæ przy cierpi¹cym Jezusie.
Bo jak inaczej mo¿na by funkcjonowaæ i ¿yæ nie
patrz¹c na swoj¹ twarz jak na obc¹, i nie mieæ dla siebie
pogardy, gdy codzienna praca to chaos pomieszanych
moralnie pojêæ i dwuznacznoœæ dzia³añ, bo nie masz satysfakcji z tego co mozolnie wykonujesz, a na koniec
dnia czujesz w sobie pustkê. Jak k³amaæ (bo za to ci
p³ac¹) i zabiæ w sobie prawdê? Jak uœmiechaæ siê dyplomatycznie do ob³udnych uœmiechów i krytyki za plecami, bo strach nie pozwala na pokazanie prawdziwego
oblicza i wypowiedzenia swoich racji?
Jak uzasadniæ sobie i innym, ¿e zdrada dla kariery to
w¹tpliwy kapita³, na którym niewiele da siê zbudowaæ,
bo jak na zgliszczach mo¿e powstaæ coœ pewnego?
Upad³ Pan Jezus po raz pierwszy i powsta³ za chwilê, by iœæ dalej mimo cierpienia i pozostawionej za
sob¹ krwi...

Upad³ Pan Jezus po raz trzeci i powsta³ znowu, by
iœæ dalej mimo cierpienia i pozostawionej za sob¹
krwi...
Mam czas powstaæ, jeœli tylko wiem, dlaczego
upad³am, jeœli tylko wiem dlaczego chcê powstaæ i co
mnie czeka jeœli pójdê dalej. Daj sobie czas na to, aby zajrzeæ w siebie, obejrzyj równie¿ to, co wokó³ ciebie. Wielki Post pomo¿e ci daæ odpowiedŸ na wiele postawionych sobie pytañ. Wielki Post da ci czas na powstanie.
Wielki Post 2009
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IKONA KRZY¯A SAN DAMIANO
Jedn¹ z cenniejszych relikwii franciszkañskich, która przetrwa³a do naszych czasów, jest Krzy¿ œw. Damiana,
nazywany tak¿e krzy¿em franciszkañskim. Jest to najbardziej rozpowszechniona i znana w œwiecie ikona
krzy¿a. Jej kopia znajduje siê tak¿e
w naszej franciszkañskiej i parafianej
œwi¹tyni. Od listopada ubieg³ego roku
kopia tego krzy¿a peregrynuje po
klasztorach naszej Prowincji, jako element przygotowania do jubileuszu
800-lecia za³o¿enia Zakonu. W naszym koœciele bêdziemy mieli okazjê
kontemplowaæ ten krzy¿ od 28 marca
do 4 kwietnia 2009 r. Dlaczego ta ikona krzy¿a jest tak mocno zwi¹zana ze
œw. Franciszkiem z Asy¿u?
Nieopodal murów miasta Asy¿u,
wœród gajów oliwnych i ³¹k pe³nych
kwiatów, znajdowa³ siê niewielki koœció³ek z VI lub VII w. poœwiêcony œw.
Damianowi. W czasach, w których
urodzi³ siê i ¿y³ œw. Franciszek, koœció³ek ten popada³ w ruinê. Franciszek Bernardone prze¿ywaj¹c proces
nawrócenia, czêsto szuka³ miejsc cichych i odosobnionych. Chêtnie wiêc
przychodzi³ do tego koœció³ka, w którego prezbiterium znajdowa³ siê krucyfiks. Nie by³ on imponuj¹cych rozmiarów. Mia³ zaledwie 2,10 m wysokoœci, 1,30 m szerokoœci i 0,10 m gruboœci. Jednak w tym niewielkim koœció³ku zapewne wype³nia³ on ca³¹ absydê. Kiedy pewnego dnia Franciszek
odmawia³ przed tym krzy¿em u³o¿on¹
przez siebie modlitwê: Najwy¿szy,
chwalebny Bo¿e, rozjaœnij ciemnoœci
mego serca i daj mi, Panie, prawdziw¹ wiarê, niezachwian¹ nadziejê
i doskona³¹ mi³oœæ, zrozumienie i poznanie, abym wype³ni³ Twoje œwiête

i prawdziwe pos³annictwo, us³ysza³
s³owa Chrystusa wychodz¹ce od krucyfiksu: Franciszku, idŸ i napraw mój
dom, który jak widzisz, ca³y idzie
w ruinê (2Cel 10,4). Zaproszenie by³o
tak sugestywne, ¿e Franciszek bez
chwili wahania rozpocz¹³ odbudowê
koœció³ka.
Zatrzymajmy siê na chwilê nad
Krzy¿em œw. Damiana. Jest to krzy¿
namalowany w stylu bizantyjskim.
Prawdopodobnie powsta³ jednak we
W³oszech, na terenie Umbrii, najpewniej w XII wieku. Nie mo¿e dziwiæ
fakt, ¿e jest on miejscowym dzie³em,
bowiem od kilku wieków, niedaleko
Spoleto, ¿yli mnisi obrz¹dku wschodniego. Zapewne ich wp³yw na malarstwo religijne tego okresu by³ bardzo
du¿y. Byæ mo¿e, i¿ ten krzy¿ zosta³ namalowany specjalnie dla koœcio³a œw.

Damiana, gdy¿ w³aœciwie od tego momentu rozpoczyna siê jego udokumentowana historia. Krzy¿ nosi wyraŸne
wp³ywy syryjskie, bowiem Chrystus
jest ukazany jako ¿yj¹cy, z otwartymi
oczami i wyprostowany. Jest to wiêc
bardziej Chrystus króluj¹cy, ani¿eli
cierpi¹cy. Scena wokó³ krzy¿a zosta³a
skonstruowana w oparciu o Ewangeliê wg œw. Jana. W³osy Pana Jezusa
w sposób specyficzny otulaj¹ jego
twarz. PóŸniej ikonografia bizantyjska przejê³a ten sposób ukazywania
Chrystusa na krzy¿u, i jeszcze rozbudowa³a scenê wokó³ krzy¿a tak¿e
w oparciu o synoptyków, dodaj¹c np.
centuriona i ¿o³nierzy, faryzeuszy czy
lud.
Kiedy œw. Klara z Asy¿u rozpoczyna³a, na wzór œw. Franciszka, drogê
¿ycia ewangelicznego, koœció³ek œw.
Damiana, odbudowany przez Biedaczynê, sta³ siê pierwszym klasztorem
Ubogich Pañ. Tutaj w cieniu ikony
krzy¿a œw. Damiana kszta³towa³a siê
jej doskona³oœæ ¿ycia i œwiêtoœæ. Tutaj
do koñca swojego ¿ycia chcia³a wiernie naœladowaæ Jezusa Chrystusa,
ubogiego i pokornego. Kiedy wiêc
w 1257 r. klaryski opuszcza³y klasztor
œw. Damiana i przenosi³y siê do nowo
wybudowanej bazyliki i klasztoru œw.
Klary, zabra³y ze sob¹ tê drogocenn¹
pami¹tkê pocz¹tków nawrócenia œw.
Franciszka oraz ruchu franciszkañskiego i klariañskiego. Dzisiaj Krzy¿
œw. Damiana przechowywany jest
w Oratorium Krzy¿a, bocznej kaplicy
bazyliki œw. Klary w Asy¿u, i wci¹¿
przykuwa uwagê pielgrzymów odwiedzaj¹cych Asy¿ – miasto œw. Franciszka i œw. Klary.
Stanis³aw Mazgaj OFM

MODLITWA ŒW. FRANCISZKA
PRZED KRUCYFIKSEM W SAN DAMIANO
Najwy¿szy, chwalebny Bo¿e,
rozjaœnij ciemnoœci mojego serca
i daj mi, Panie,
prawdziw¹ wiarê, niezachwian¹ nadziejê
i doskona³¹ mi³oœæ,
zrozumienie i poznanie,
abym wype³ni³ Twoje œwiête i prawdziwe
pos³annictwo.
Amen.
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PASYJNA TEMATYKA W TWÓRCZOŒCI
MALARSKIEJ PETERA PAULA RUBENSA
Peter Paul Rubens, jeden z najbardziej znanych malarzy okresu
baroku, urodzi³ siê 28 czerwca
1577 r. w Siegen, ma³ym miasteczku w Westfalii, chocia¿ jego rodzina pochodzi³a z Antwerpii,
miasta handlowego po³o¿onego
w po³udniowych Niderlandach
(czyli we Flandrii). PóŸniej m³ody
Rubens mieszka³ przez kilka lat
tak¿e w Kolonii, aby w 1588 r. powróciæ na ojczyst¹ ziemiê flamandzk¹. Tam w Antwerpii kontynuowa³ rozpoczêt¹ w Niemczech naukê. Dziêki pracowitoœci
i wyj¹tkowym zdolnoœciom, nie
tylko zdoby³ odpowiedni¹ wiedzê, ale doskonale opanowa³ tak¿e kilka jêzyków obcych (francuski, w³oski, niemiecki, angielski,
hiszpañski i ³acinê), którymi pos³ugiwa³ siê równie dobrze, jak jêzykiem ojczystym.
Pierwsze umiejêtnoœci w dziedzinie malarstwa zdobywa³
w Antwerpii, ale ju¿ w 1600 r., po
uzyskaniu tytu³u mistrza, opuœci³ rodzinne miasto i uda³ siê w oœmioletni¹
podró¿ do W³och, gdzie dosyæ szybko
zosta³ dyplomat¹ i nadwornym malarzem ksiêcia Mantui, Vincenzo Gonzagi. Czêste podró¿e, m.in. do Wenecji,
Florencji, Rzymu i Genui, pozwala³y
mu na poznawanie i studiowanie dzie³
wybitnych w³oskich artystów renesansowych, takich jak Tycjan, Mantegna, Correggio i Micha³ Anio³. Interesowa³ siê tak¿e sztuk¹ antyczn¹.
Najbardziej jednak na póŸniejszej
twórczoœci Rubensa zawa¿y³o nowatorskie malarstwo Caravaggia, z którego dzie³ami mia³ równie¿ okazjê zapoznaæ siê we W³oszech. Do Antwerpii powróci³ jesieni¹ 1608 r. i osiad³ tam
ju¿ na sta³e, szybko zdobywaj¹c uznanie jako doskona³y i niemal genialny
malarz. Zosta³ równie¿ nadwornym
malarzem arcyksi¹¿¹t Alberta i Izabeli
oraz ich politycznym doradc¹. Ciesz¹c
siê du¿¹ popularnoœci¹, za³o¿y³
w swoim domu pracowniê malarsk¹,
do której jego s³awa œci¹ga³a licznych
uczniów, jak chocia¿by Antona van
Dycka, równie wybitnego malarza flamandzkiego XVII wieku, którego sam
artysta uwa¿a³ za najzdolniejszego ze

swoich uczniów. Rubens zmar³ w Antwerpii 30 maja 1640 r., bêd¹c do koñca
czynnym i aktywnym twórczo malarzem. To w³aœnie w ostatnich latach
¿ycia, mimo dokuczaj¹cej mu choroby, stworzy³ swoje najpiêkniejsze
dzie³a sakralne przeznaczone dla koœcio³ów.
P. P. Rubens uwa¿any jest za najwybitniejszego malarza flamandzkiego
oraz „mistrza wielkiego stylu”. W ka¿dym rodzaju malarstwa tworzy³ z wyj¹tkow¹ ³atwoœci¹, daj¹c w³asn¹ wizjê
czy to wydarzeñ historycznych, czy
scen mitologicznych i krajobrazowych. Malowa³ równie¿ obrazy alegoryczne i portrety, ale przede wszystkim dzie³a o treœciach religijnych,
g³ównie liczne obrazy o³tarzowe. Stanowi¹ one prawie po³owê dzie³ z olbrzymiego dorobku Rubensa i jego
pracowni (ponad tysi¹c obrazów).
By³y to najczêœciej du¿e i z rozmachem
tworzone kompozycje, przy których
pos³ugiwa³ siê bogat¹ i umiejêtnie dobran¹ gam¹ kolorystyczn¹ oraz niezwyk³ym kontrastem œwiat³a i cieni.
Jego postacie zawsze by³y bardzo realistyczne i doskona³e w proporcjach,
pe³ne dynamiki i ruchu, ukazuj¹ce

w³asne ich prze¿ycia, a przez to
dzia³aj¹ce sugestywnie na widza.
Do najbardziej ulubionych tematów malarza nale¿a³y sceny pasyjne, które inspirowa³y go i poci¹ga³y swoj¹ dramatycznoœci¹.
Motywom Mêki Pañskiej poœwiêci³ szereg swoich obrazów, doskona³ych zarówno kompozycyjnie
jak i kolorystycznie. Wœród nich
powtarza³y siê takie tematy jak
Cierniem koronowanie, Ukrzy¿owanie czy Podniesienie krzy¿a oraz
Zdjêcie z krzy¿a. Scenê ukrzy¿owania Chrystusa, a przede wszystkim zdjêcia z krzy¿a, malowa³ artysta kilka razy. Warto zatem
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e jedna z „warsztatowych” replik Zdjêcia z krzy¿a do 1973 r. znajdowa³a
siê w g³ównym o³tarzu koœcio³a
œw. Miko³aja w Kaliszu. Obraz
powsta³ w pracowni malarza
w Antwerpii, najpewniej w latach
1615–1617, a do œwi¹tyni kaliskiej
zosta³ ofiarowany w 1621 roku
przez Piotra ¯eromskiego, dyplomatê
i starostê bydgoskiego. Dzie³o to by³o
jedn¹ z wielu wersji tego tematu, podejmowanego przez Rubensa. Podobna kompozycja zdjêcia z krzy¿a znana
jest m.in. z tryptyku znajduj¹cego siê
w katedrze antwerpskiej (na zdjêciu)
oraz z p³ótna zachowanego w s³ynnej
Galerii Ermita¿ w Sankt Petersburgu.
Niestety, obraz kaliski zagin¹³ w nocy
z 13 na 14 grudnia 1973 roku, kiedy to
w wyniku po¿aru zniszczeniu uleg³a
œrodkowa czêœæ barokowego o³tarza
g³ównego. Czy rzeczywiœcie spali³ siê
– jak wówczas s¹dzono – tak¿e
umieszczony w nim obraz Rubensa,
tego do dzisiaj nie wiadomo. Po
po¿arze w koœciele w Kaliszu dokonano pe³nej rekonstrukcji o³tarza g³ównego, a oryginalny obraz Zdjêcie z krzy¿a zast¹piono kopi¹, wykonan¹ przez
artystê malarza Bronis³awa Owczarka
(1977). W 1995 roku kaliski obraz Rubensa zosta³ wpisany do katalogu
skradzionych dzie³ sztuki poszukiwanych przez Interpol, co potwierdza, ¿e
istniej¹ uzasadnione przes³anki o jego
kradzie¿y dokonanej „na zamówienie”.
o. Adam J. B³achut OFM
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SZABL¥ I WIERSZEM
¯yjemy w czasach, w których, na szczêœcie, m³odzi Polacy nie musz¹ ju¿ biæ siê i umieraæ za ojczyznê. Kilkadziesi¹t
lat pokoju, który trwa na terenie naszego kraju sprawia, ¿e
na pomniki upamiêtniaj¹ce dzia³ania wojenne coraz czêœciej patrzymy z niezrozumieniem, co najwy¿ej z martyrologiczn¹ zadum¹. Chcia³bym zwróciæ uwagê na szczególny pomnik znajduj¹cy siê na cmentarzu w Bronowicach
Wielkich.

1830–1831, Antoni – ¿o³nierz Legii Nadwiœlañskiej w latach 1830–1831 (zamordowany podczas rabacji galicyjskiej), Julian – ¿o³nierz oddzia³u Czachowskiego w 1863 r.,
Stanis³aw – por. armii gen. Bema i powstaniec w 1863 r.

Szabla i poezja
Los ¿o³nierza jest niepewny. Mo¿e on zgin¹æ, ale te¿
mo¿e nie mieæ nigdy w³asnego nagrobka. Ta œwiadomoœæ
kruchoœci ¿ycia ¿o³nierza wraz z brawurowym umi³owaniem ojczyzny zrodzi³a kulturê u³añsk¹. Ilustruje j¹ znakomicie znajduj¹cy siê na pomniku wiersz Józefa Przerwy-Tetmajera:
Jak wspania³a nasza postaæ
Gdy od s³oñca b³yszczy stal
Koñ na miejscu nie chce zostaæ
Hej mój koniu idŸmy w dal.
Bo taki los wypad³ nam
¯e dzisiaj tu, a jutro tam
Jak nie mamy ¿yæ weso³o
gdy nie wiemy, gdzie nasz grób.
Lada kulka œwiœnie w czo³o
i na ziemiê runie trup.
Bo taki los...
Nagrobek ozdobiono tak¿e fragmentem pieœni Kornela
Ujejskiego „Z dymem po¿arów”:

Historia rodziny i kraju
Po zwyciêskiej wojnie polsko-bolszewickiej rodzina Tetmajerów upamiêtni³a okaza³ym nagrobkiem œmieræ ppor.
Jana Kazimierza Przerwy-Tetmajera w bitwie pod Stanis³awczykiem na Wo³yniu 28 lipca 1920 r. Postanowiono
jednak, ¿e na pomniku upamiêtniony zostanie udzia³ innych cz³onków tej familii w zbrojnych dzia³aniach niepodleg³oœciowych. Czytaj¹c kolejne nazwiska osób, które walczy³y w obronie ojczyzny, uœwiadamiamy sobie, jak historia jednej rodziny mo¿e byæ spleciona z losami ojczyzny
i jak wiele dla Polski znacz¹ szlachetne rody. Jerzy – rotmistrz Gwardyi Królewskiej w 1750 r., Józef – por. 1. Pu³ku
U³anów w latach 1809–1831, Karol – mjr wojsk polskich
w 1809 r., Adolf – podch. 3. Pu³ku U³anów w latach

I z archanio³em Twoim na czele
Pójdziemy potem na wielki bój,
I na drgaj¹cym szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwyciêski Twój!

Nauka czy nauczka
Przez lata s¹dzi³em, ¿e z takiego jak ten pomników,
p³ynie nauka o tym, ¿e patriotyzm jest niezbywaln¹ cnot¹.
Uwa¿a³em tak mo¿e dlatego, ¿e ojciec wychowa³ mnie do
patriotyzmu, a na pomnik Tetmajerów spogl¹da³em od
dziecka, przy ka¿dej wizycie na cmentarzu. Coraz czêœciej
jednak w mass mediach pojawia siê postawa negowania tego co patriotyczne i co jest zwi¹zane z pojêciem narodu.
Umi³owanie ojczyzny wielu kojarzy siê jedynie z wojn¹
i œmierci¹. Taka postawa nie wyci¹ga nauki z pomników
przesz³oœci. Widzi w nich jedynie przestrogê. To przykre,
bo historia jest wci¹¿ niezmiennie nauk¹, a nie nauczk¹.
Marcin Konik-Korn

W A R T O
Szymon Ho³ownia, Ludzie na walizkach, Kraków 2008
Ksi¹¿ka jest zbiorem rozmów autora z osobami doœwiadczonymi przez ¿ycie. Rozpatruje sens cierpienia, ucieczkê od zw¹tpienia i omawia cienk¹ granicê ¿ycia i œmierci. Mówi o niesieniu pomocy cierpi¹cym bliŸnim i o ogromie cierpienia ludzkiego.
B.M.K.
Ksi¹¿ka dostêpna dla Czytelników w Bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27.
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kwadracikach has³o – s³owa Jezusa wypowiedziane
na uroczystoœci poœwiêcenia œwi¹tyni w Jerozolimie. Przy odgadywaniu hase³ pomocne mog¹ byæ aktualny
i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii do
dnia 30 marca 2009 r. lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach. Spoœród prawid³owych
odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – ksi¹¿kê – atlas ilustrowany „Dzieje Polski” ufundowan¹ przez o. proboszcza.
oprac. M. i Karol Herzogowie
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Jeden z aposto³ów
2. Przechowywany w Turynie, niemy,
choæ bardzo wymowny œwiadek
zmartwychwstania Jezusa
3. Autor Quo vadis
4. Polski taniec, a tak¿e nazwa samochodu produkowanego niegdyœ
przez FSO
5. Obchodzi imieniny 19 marca
6. Rozpoczyna Wielki Post
7. „Milcz¹cy Stanis³aw”
8. W³odzimierz, polski malarz i grafik, jeden z czo³owych
przedstawicieli M³odej Polski, mieszka³ i zmar³ w Bronowicach
9. Prezydent RP

10

11

12

10. Ju¿ wkrótce, w Wielk¹ Sobotê, poœwiêcimy je wraz z innymi pokarmami
11. Malarz flamandzki, twórca znanego obrazu „Zdjêcie
z Krzy¿a”, do 1973 r. znajduj¹cego siê w koœciele pw.
Œw. Miko³aja w Kaliszu

13

12. „Straszny ...” – opera Stanis³awa Moniuszki

14

13. Przy parafii, tu mo¿na za³atwiæ sprawy zwi¹zane
z chrztem œw., œlubem...
15

14. Tu mieszkamy

16

15. Imiê poety, który w XIX w. przepowiedzia³ „s³owiañskiego papie¿a”

17

16. Robert Louis ..., autor powieœci „Porwany za m³odu”
18

17. Tytu³ s³ynnego dramatu Stanis³awa Wyspiañskiego
18. Królewski fotel

19

20

19. Korzeniowski, s³ynny „chodziarz” mieszkaj¹cy w Krakowie
20. Po kanonizacji

21

22

21. Œwiêty, z jego imieniem wi¹¿e siê historia krzy¿a franciszkañskiego
22. Inaczej kobierzec

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ kolorowy
album pt. „FRANCISZEK” autorstwa Gianmarii Polidoro, ufundowany przez Ojca Prowincja³a Nikodema Gdyka OFM, otrzymuje pan
Mateusz Szelowski. Nagroda jest do odebrania w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Gore gwiazda Jezusowi”.

P R Z E C Z Y TA Æ !
Tierry Cohen, Wola³bym ¿yæ, W-wa 2008, s. 190.
Autor stawia czytelnikowi pytanie na temat ludzkiej egzystencji, mi³oœci, winy i odkupienia. Oryginalna budowa akcji opiera siê na rozwa¿aniu ¿ycia po œmierci i odkrywaniu prawdy w sobie oraz szukaniu szansy naprawienia z³a. G³ówny bohater – Jeremiasz
– prosi Boga o wybaczenie i szansê wyprostowania swojej drogi ¿yciowej.
Powieœæ zosta³a wyró¿niona nagrod¹ literack¹ Prix Jean d’Ormesson 2007.
B.M.K.
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LUTY–MARZEC–KWIECIEÑ 2009
24.02. Ca³odzienna adoracja w koœciele.
O godz. 900 dodatkowa Msza œw.
25.02. Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie Wielkiego Postu
01.03. I Niedziela Wielkiego Postu (Gorzkie
¯ale z kazaniem pasyjnym w ka¿d¹
niedzielê o godz. 1700, natomiast Droga Krzy¿owa codziennie o godz. 1730)
06.03. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
19.03. Uroczystoœæ Œw. Józefa, Oblubieñca NMP, Patrona Koœcio³a
Powszechnego
25.03 Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego

28.03. O godz. 1730 – nabo¿eñstwo przyjêcia Krzy¿a San Damiano
i rozpoczêcie jego peregrynacji w naszej parafii
29.03. V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczêcie rekolekcji parafialnych, które poprowadzi o. Artur Macha³a OFM, gwardian klasztoru œw. Kazimierza w Krakowie
02.04. 4. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
03.04. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
04.04. Godz. 700 – Eucharystia dziêkczynna i zakoñczenie peregrynacji Krzy¿a San Damiano
05.04. Niedziela Palmowa. Poœwiêcenie palm na ka¿dej Mszy œw.
O godz. 1900 – parafialna Droga Krzy¿owa ulicami naszego
osiedla.

JAK BOGA KOCHAM!
„Jak Boga kocham!” – to czêsto u¿ywane sformu³owanie, które
w potocznej mowie zdaje siê byæ zapewnieniem porównywalnym
niemal¿e z przysiêg¹. Jak¿e jednak dziwacznie brzmi ono w ustach
osoby, która jest... niewierz¹ca, albo „niepraktykuj¹ca”. Problem
nie tkwi w samym sformu³owaniu, które niegdyœ musia³o oznaczaæ wiele. To raczej kwestia wspó³czesnego podejœcia do wypowiadanych przez nas s³ów.
Jedna znajoma powy¿szymi s³owami próbowa³a zapewniaæ nas
o swoim podejœciu do kwestii uczciwoœci. „Jak Boga kocham!” pada³o w rozmowie wielokrotnie, poprzetykane westchnieniami typu
„Jezu”, „Matko Boska” oraz ca³¹ mas¹ ¿alów i narzekañ. Nie brakowa³o tam równie¿ kolokwializmów i przekleñstw, nie przystoj¹cych
kobiecie. Pan Jezus i Matka Bo¿a zostali potraktowani przez ni¹ na
równi ze s³owami, jakich tutaj przytaczaæ nie zamierzam.
Oswoiliœmy siê z wulgaryzacj¹ naszej mowy do tego stopnia, ¿e
albo nam to ju¿ nie przeszkadza, albo nie mamy motywacji, by powalczyæ o piêkno jêzyka polskiego. Do tego dochodzi jeszcze poœwiêcanie coraz mniejszej uwagi temu, co mówimy. St¹d coraz
czêœciej spotykamy siê z wzywaniem imion Boga przez ateistów,
niemal¿e na równi z siarczystymi przekleñstwami. STOP! Tak nie
mo¿na!
Kiedy podczas wspomnianej rozmowy us³ysza³am kolejne „Jak
Boga kocham”, zaczê³am siê zastanawiaæ – jak ja sama kocham
Boga? Czy tym sformu³owaniem mogê rzeczywiœcie powiedzieæ:
wierzcie mi, naprawdê tak jest, bo kocham Jezusa? I On jest gwarantem tego, co tutaj mówiê. On œwiadczy o mojej uczciwoœci,
prawdomównoœci. Je¿eli powo³ujê siê na moj¹ mi³oœæ do Boga – to
czym siê ona objawia? Gadaniem?... Pustymi zapewnieniami?
A mo¿e nie s¹ to li tylko puste zapewnienia.
Miniony rok duszpasterski przebiega³ pod has³em: „B¹dŸmy
uczniami Chrystusa”, rozpocz¹³ siê kolejny... Podsumowuj¹c miniony czas, mo¿emy zapytaæ: co znaczy byæ uczniem Chrystusa?
Czy nie w³aœnie – kochaæ Go, byæ Mu wiernym, ¿yæ wed³ug Jego
wskazañ?
To nie tylko wiernoœæ w rzeczach ma³ych – codziennej modlitwie, lekturze Pisma Œwiêtego, niedzielnej Eucharystii. To tak¿e

droga wyrzeczeñ, dokonywania wyborów – od drobnych spraw, jak
np. post od pokarmów miêsnych w pi¹tki, a¿ po niespêdzanie niedzieli w markecie. To niby ma³e rzeczy, ale i konkretne dowody naszej mi³oœci do Boga. I wcale nie tak ³atwo je podejmowaæ. Ale jest
to mo¿liwe i warto o to walczyæ. Wtedy te¿, mo¿e nawet z zaskoczeniem odkryjemy, ¿e zaczynamy siê zmieniaæ. Pod pozornym wyrzeczeniem, odnajdziemy ³askê spotkania z Panem Bogiem. Drobnymi kroczkami mo¿emy zacz¹æ uczyæ siê jak Go kochaæ.
A zanim zaczniemy mówiæ o naszej mi³oœci do Jezusa, zwróæmy uwagê na Jego mi³oœæ do nas. Szczególnie w kontekœcie Wielkiego Postu, który prze¿ywamy...
XYZ

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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