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MI£OŒÆ ZMARTWYCHWSTA£A
Trzy lata publicznej dzia³alnoœci: przemierza³ odleg³e
miasta i wioski, gdzie naucza³, uzdrawia³, pociesza³ z³amanych na duchu, napomina³ i nawo³ywa³ do nawrócenia.
Z czasem pojawili siê pierwsi uczniowie, których zacz¹³
przygotowywaæ do czekaj¹cej ich trudnej misji. Czêsto odchodzi³ na miejsce pustynne, aby rozmawiaæ sam na sam
ze swoim Ojcem. Potrzebowa³ tej modlitwy jak trawa porannej rosy. Wiedzia³ doskonale, ¿e t³um przepada za Nim,
zw³aszcza, kiedy czyni cuda i niespodziewanie karmi chlebem wyg³odnia³e tysi¹ce s³uchaczy. Przywódcy synagogi,
zaniepokojeni, œledzili ka¿dy Jego krok, uwa¿nie
ws³uchuj¹c siê w wypowiadane s³owa. Zarzucali Mu, ¿e jada z grzesznikami i cudzo³o¿nikami, ¿e przyjaŸni siê z celnikiem, ¿e nie przestrzega moj¿eszowego Prawa, ¿e burzy
im pewien porz¹dek i ³ad, demoralizuj¹c ludzi, nazywaj¹c
siebie Synem Bo¿ym. A On, z politowaniem patrzy³ na
nich. Mówi³, ¿e s¹ jak groby pobielane, na zewn¹trz czyste,
a w œrodku pe³ne zak³amania i zgnilizny. Im wiêksza
wzbiera³a siê w nich z³oœæ i potêgowa³a nienawiœæ, tym bardziej ³agodnia³ Jego wzrok, który zwraca³ siê w kierunku
opuszczonych, samotnych i nieszczêœliwych. Pociesza³ ich
wtedy, ¿e b³ogos³awieni ubodzy w duchu, b³ogos³awieni,
którzy p³acz¹, b³ogos³awieni, którzy cierpi¹ dla sprawiedliwoœci, bo mi³osierna rêka Boga nie pozwoli ich skrzywdziæ. Przed swoj¹ œmierci¹, zgromadzi uczniów w Wieczerniku i ustanawia sakrament Kap³añstwa i Eucharystii,
aby odt¹d czynili to na Jego pami¹tkê, pragnie bowiem po-

zostaæ poœród umi³owanego ludu, a¿ do ponownego przyjœcia na ziemiê. Tyle razy naucza³ aposto³ów, ¿e musi wiele
wycierpieæ, ¿e bêdzie zdradzony, ¿e pohañbi¹ Go krzy¿ow¹ mêk¹ z³oczyñców, ale zwyciê¿y œmieræ i powstanie
z grobu. A oni s³uchali tego ze zdziwieniem, niedowierzaniem, ale te¿ i z pewnym wewnêtrznym lêkiem, bo jeœli
mówi prawdê, có¿ stanie siê z nimi? Jak odnajd¹ siê w nowej rzeczywistoœci i kto zechce ich s³uchaæ? Czy i na nich
nie zostanie wydany wyrok œmierci? By³o im dane doœwiadczyæ bliskoœci Boga i zarazem tak trudno by³o im
poj¹æ, jak wielka i potê¿na jest Jego moc. Dotrzyma³ danego s³owa. Nie przeszkodzi³a Mu zdrada Judasza i zaparcie
siê Piotra, tchórzostwo Pi³ata i drwiny pod krzy¿em. Nadszed³ trzeci dzieñ, odk¹d z³o¿ono jego umêczone cia³o
w skalnym grobie. Nagle wielka jasnoœæ, przera¿enie
i ucieczka stra¿ników, odsuniêty kamieñ, anio³owie
i z³o¿ony u wezg³owia ca³un, którym Go owiniêto.
MI£OŒÆ ZMARTWYCHWSTA£A! Zosta³a pokonana
moc i w³adza œmierci. Nadzieja zbawienia sta³a siê now¹,
odmienion¹ rzeczywistoœci¹. Zwyciê¿y³a wiara, i od tamtej
pamiêtnej chwili, b³ogos³awieni, którzy nie widzieli
a uwierzyli. Kiedy ka¿dego roku stajemy przy pustym grobie Chrystusa, nad naszymi g³owami roznosi siê g³os
anio³ów: „Nie ma Go tu. Zmartwychwsta³ jak powiedzia³.
IdŸcie i g³oœcie to ca³emu œwiatu”. Jeœli wiêc wierzysz w to,
czy¿ mo¿esz pozostaæ tylko biernym œwiadkiem?

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry,
niechaj Zmartwychwsta³y Pan, udzieli wszelkich £ask,
obdarzaj¹c hojnie darem radoœci,
dobroci, zgody i pokoju.
Niech mi³oœæ, wiara i nadzieja
bêd¹ dla ka¿dego
odnawiaj¹c¹ moc¹
duchowej przemiany.

Radosnego
œwiêtowania
Wielkanocy ¿yczy
redakcja Biuletynu.

Eligiusz Dymowski OFM
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ZIEMSKA WÊDRÓWKA
KU ZMARTWYCHWSTANIU
... wierzê w cia³a zmartwychwstanie,
grzechów odpuszczenie,
¿ywot wieczny. Amen
¯yjemy w czasach, kiedy pogoñ za doczesnymi dobrami zajmuje bez reszty poczynania cz³owieka.
Ludzkoœci, doby zalewu nauki i techniki, zaczyna brakowaæ czasu i chêci na rozwa¿ania duchowe i przemyœlenia drogi ¿yciowej, wejœcie w g³¹b duszy.
Cz³owiek rodzi siê i umiera. Taka jest kolej ziemskiego
¿ycia, ale cz³owiek posiadaj¹cy nieœmierteln¹ duszê powinien wszystko czyniæ dla jej zmartwychwstania.
Nale¿y zadaæ sobie pytanie – czy cz³owiek rodzi siê tylko
po to, by umrzeæ u kresu ziemskiej wêdrówki? Tak pojmowane ¿ycie jest pozbawione sensu istnienia, odarte brutalnie z nadziei ¿ycia wiecznego i jest sprzeczne z zamys³em
jego stworzenia.
Otrzymaliœmy w darze boskiej mi³oœci œwiat pe³en piêkna, wiele wspania³ych gatunków œwiata roœlinnego, zwierzêcego i mo¿liwoœæ zapracowania w nim na jeszcze piêkniejsze – ¿ycie wiekuiste.
Czynienie sobie poddanym œwiata nie mo¿e dokonywaæ siê w akcie przemocy, wojen, krzywd i niesprawiedliwoœci. Stworzony w akcie mi³oœci œwiat nale¿y szanowaæ
i ceniæ.
„¯ycie, krótkie czy d³ugie, jest podró¿¹ w kierunku raju: tam jest nasza ojczyzna i nasz prawdziwy dom”. S³owa
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II potwierdzaj¹ sens ziemskiej
pielgrzymki ku wiecznoœci (Elementarz Jana Paw³a II, Kraków 2001, s. 313).
Ka¿dy cz³owiek jest inny i wymaga poszanowania swej
godnoœci i miejsca na ziemi. Jedynie Bóg zna bez reszty
ka¿dego z nas, nie mo¿na go oszukaæ, jest sprawiedliwy,
ale te¿ mi³osierny dla nas i tym samym zobowi¹zuje nas do
okazywania mi³osierdzia.
Œcie¿ki do Pana prostuje pokora i zdolnoœæ przebaczania pojmowana jako m¹dra mi³oœæ bliŸniego i nie uto¿samiana ze s³aboœci¹. Pokora jest darem Bo¿ym, s³aboœæ nie.
Nieuniknione
A kiedy bêdzie mi s¹dzone
wyrokiem Boskim
przejœæ na drug¹ stronê,
zabiorê st¹d woñ fio³ków,
lawendy, miêty i wrzosu.
Zabiorê te¿ œpiew ptaków
i koloryt nieba,
przecie¿ tam na szczêœcie
niewiele braæ trzeba.
W palcach mocno zacisnê
niæ babiego lata
jako wiêŸ przerwan¹
z ¿yciem tego œwiata.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska
[w:] Czas przemijania, Kraków 2003
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Tak jak gniew jest zawsze z³ym doradc¹ w ¿yciu, tak przebaczanie oczyszczaj¹c duszê z gniewu, przynosi spokój
i rozwagê postêpowania.
Cz³owiek zarozumia³y, grzesz¹c pych¹, wynosi siê ponad otoczenie, trwa w ustawicznej walce o dobra i zaszczyty ziemskie, które nie utoruj¹ mu drogi do zmartwychwstania i ¿ycia wiecznego.
Modlimy siê „... i odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...”, ale czy tak czynimy
w ¿yciu? Pycha, z³oœæ, zawiœæ, zazdroœæ, zach³annoœæ i egoizm to g³ówne przeszkody osi¹gniêcia szczêœcia wiecznego. Œwiat podzieli³ siê na biednych i bogatych, zaradnych
i bezradnych, kochaj¹cych i pe³nych wzgardy dla bliŸniego. Czemu nikt nie mówi o prawie ka¿dego z nas do godnego ziemskiego ¿ycia i godnej œmierci cielesnej.
Manipuluje siê cz³owiekiem na miarê w³asnych, nie
zawsze szlachetnych postêpków. Puste frazesy zastêpuj¹
prawdziw¹ troskê rz¹dz¹cych o rz¹dzonych i nic nie dzieje
siê w imiê mi³oœci bliŸniego.
Toczone wojny, terroryzm, zbrodnie, oszustwa, wyrachowanie i zak³amanie przecz¹ idei chrzeœcijañstwa.
„Dok¹d zmierzasz cz³owieku? – pyta Bóg cz³owieka –
czy zbyt ma³o poœwiêci³em dla twego zbawienia, czy za
ma³o kocham ciê ojcowsk¹ mi³oœci¹, czy nie ofiarowa³em
ci ziemi, któr¹ teraz niszczysz ogniem i mieczem? Opamiêtaj siê i wkrocz na drogê prawdy prowadz¹c¹ do zbawienia nieœmiertelnej duszy!”
Odrzucanie Boga w ¿yciu ziemskim jest równoczesnym
odrzuceniem daru wiary, nadziei i mi³oœci.
„Œwiat nie jest zdolny wyzwoliæ cz³owieka od cierpienia... od œmierci. Œwiat jest poddany znikomoœci” (œw. Pawe³, List do Rzymian).
„Nieœmiertelnoœæ nie nale¿y do tego œwiata, ona mo¿e
tylko przyjœæ do cz³owieka od Boga” (Elementarz Jana Paw³a II, Kraków 2001, s. 189) i dalej „... ¿eby znaleŸæ ¿ycie,
trzeba straciæ ¿ycie, ¿eby siê narodziæ, trzeba umrzeæ, ¿eby
siê zbawiæ trzeba wzi¹æ krzy¿” (op. cit., s. 189).
Krzy¿ jest wiêc drogowskazem i rozwi¹zaniem problemów cz³owieka, bo krok do krzy¿a jest krokiem wiary.
Winniœmy siê modliæ o ziszczenie proroczych s³ów Ojca
Œw. Jana Paw³a II skierowanych do nas. „Stoimy wobec jakiejœ nowej rzeczywistoœci, œwiat zmêczony ideologiami
otwiera siê w stronê prawdy. Przychodzi czas na to, aby
blask tej prawdy (veritatis splendor) zacz¹³ rozjaœniaæ na nowo mrok ludzkiej egzystencji” (op. cit., s. 205).
Przyjmuj¹c jako drogowskaz ¿ycia ziemskiego, w drodze ku zmartwychwstaniu, lekcjê m¹droœci Jana Paw³a II –
szukajmy w³aœciwej drogi do przejœcia na drug¹ stronê.
Odrzucaj¹c z³o, kieruj¹c siê mi³oœci¹ bliŸniego i dekalogiem, wtedy dane nam bêdzie zmartwychwstanie z rêkami
pe³nymi dobrych uczynków.
BMK
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KILKA S£ÓW O DUCHOWEJ ADOPCJI
Pod koniec ubieg³ego roku, w œwiêto Œwiêtych
M³odzianków (niewini¹tek skazanych na œmieræ przez Heroda) mieliœmy w naszej parafii mo¿liwoœæ podjêcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Kolejn¹ okazj¹ do
Duchowej Adopcji w ca³ej Archidiecezji Krakowskiej,
a tak¿e w wiêkszoœci polskich diecezji by³ 25 marca – Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia, kiedy to Koœció³ œwiêtuje Uroczystoœæ
Zwiastowania Pañskiego. Jako ¿e ca³y bie¿¹cy rok duszpasterski w Koœciele przebiega pod has³em: „Otoczmy trosk¹
¯ycie”, okazje do podjêcia tego odpowiedzialnego zobowi¹zania nadarzaj¹ siê bardzo czêsto w ramach pracy
duszpasterskiej ró¿nych grup, czy wspólnot parafialnych,
etc.
Tak¿e w naszej parafii pw. Stygmatów œw. Franciszka
z Asy¿u ju¿ wkrótce bêdziemy mieæ mo¿liwoœæ podjêcia
modlitwy za ¿ycie poczêtych dzieci, których ¿ycie jest zagro¿one. Oto krótka historia Duchowej Adopcji Dziecka
Poczêtego i kilka uwag dotycz¹cych jej przebiegu.
Czym jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego to codzienna modlitwa ofiarowana dobrowolnie w intencji dziecka poczêtego, którego ¿ycie jest zagro¿one oraz za jego rodziców.
Ideê Duchowej Adopcji mo¿na zawrzeæ w 3 punktach.
Jest to:
– modlitwa w obronie poczêtego ¿ycia,
– osobiste wype³nianie Jasnogórskich Œlubów Narodu,
– pomoc dla osób cierpi¹cych z powodu grzechu aborcji.
Jedynie Bóg zna imiona czy narodowoœci dzieci, za które podejmowana jest modlitwa. On pragnie ich ¿ycia
i szczêœcia. Nasza modlitwa ma pomóc w³aœnie w tym, aby
ten maleñki cz³owiek móg³ siê szczêœliwie urodziæ. I by po
urodzeniu wyrós³ na dobrego i sprawiedliwego cz³owieka.
Ka¿dy wiêc z nas, kto tylko zechce otoczyæ duchow¹
opiek¹ ¿ycie nienarodzonego, Bogu wiadomego cz³owieka, mo¿e przyst¹piæ do tej modlitwy. Sk³ada siê na ni¹ codzienne odmawianie wybranej dziesi¹tki (tajemnicy) Ró¿añca oraz specjalnej modlitwy (patrz poni¿ej). Modlitwê
tê odmawia siê codziennie przez 9 miesiêcy – czyli przez
przybli¿ony okres trwania ci¹¿y.
Zadoœæuczynienie
Ka¿dego dnia zabija siê tysi¹ce nienarodzonych dzieci.
Umieraj¹ cicho, w ogromnym cierpieniu. Nikt nie robi im
pogrzebów. Ich œmieræ jest skrzêtnie tuszowana. Nie wolno
o nich mówiæ. Jednak œwiadomoœci tego czynu nie da siê
równie¿ wymazaæ z pamiêci, z serca. Œwiadcz¹ o tym wyznania i œwiadectwa kobiet, które dziœ bardzo ¿a³uj¹ swoich czynów. Wiele osób, które dokona³y, b¹dŸ przyczyni³y
siê do aborcji bardzo cierpi duchowo. Modlitwa Duchowej
Adopcji jest form¹ zadoœæuczynienia Bogu za grzech aborcji, a tak¿e sposobem na wyleczenie ogromnego bólu serca
i sumienia, zaistnia³ego wskutek dokonanego czynu (por.
http://www.niepokalanow.pl/dadp/swiadectwa_podz.html).

Polskie pocz¹tki
Idea Duchowej Adopcji powsta³a po objawieniach fatimskich. Do Polski dotar³a w 1987 r. Po raz pierwszy modlitwa ta zosta³a podjêta w Warszawie w pauliñskim koœciele Ducha Œwiêtego. Tam w³aœnie zawi¹za³a siê grupa
o nazwie Stra¿ Pokoleñ. W 1994 r. powsta³ ogólnopolski
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji, nad którym pieczê
przej¹³ przeor Jasnej Góry. To w³aœnie na Jasn¹ Górê przenios³o siê Centrum Duchowej Adopcji. Tam te¿ przed Cudownym Obrazem Czarnej Madonny zaczêto podejmowaæ pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
Œluby
Duchowa Adopcja jest form¹ œlubowania. Oznacza to,
¿e podejmuj¹c j¹ ofiarowujemy coœ lub rezygnujemy z czegoœ, maj¹c na celu osi¹gniêcie jakiegoœ dobra wy¿szego –
w tym wypadku chodzi o ocalenie ludzkiego ¿ycia. Przedmiotem takiego œlubowania jest podjêcie wspomnianej codziennej modlitwy oraz dobrowolne ofiary, np. post, dodatkowe Msze œw., ja³mu¿na jako przeb³aganie Boga za
grzechy dzieciobójstwa. Nikt nikogo nie mo¿e zmusiæ do
podjêcia takiej ofiary. Osoba, która jednak dobrowolnie
zdecyduje siê na tak¹ modlitwê z pewnoœci¹ przyczyni siê
do uratowania ¿ycia maleñkiej, bezbronnej istoty ludzkiej.
Ta szczególna ofiara pomaga te¿ w odnowieniu swoich
osobistych relacji z Bogiem, wspomaga rozwój ¿ycia wewnêtrznego, uszlachetnia ludzkie serce.
Ka¿dy mo¿e broniæ ¿ycia
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji podejmowane s¹ zazwyczaj w koœciele w sposób uroczysty, podczas specjalnej
Mszy œw. lub nabo¿eñstwa. W ostatni¹ niedzielê kwietnia
w naszej parafii ponownie bêdziemy mieli okazjê do podjêcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Warto pomyœleæ
nad tym, czy jesteœmy w stanie ofiarowaæ Panu Bogu kilka
minut dziennie na modlitwê, czy potrafilibyœmy podj¹æ jakiœ post czy wyrzeczenie w intencji milionów istnieñ zagro¿onych aborcj¹. Odpowiednie formularze, które znajdziemy w koœciele nale¿y wype³niæ i z³o¿yæ w specjalnie
przygotowanym na to miejscu (bêdzie to wczeœniej
og³oszone w koœciele). Zostan¹ one przes³ane na Jasn¹ Górê do Centrum Krzewienia Duchowej Adopcji. Ka¿da osoba, która podejmie t¹ modlitwê zostanie wpisana do znajduj¹cej siê tam Ksiêgi Obroñców ¯ycia.
Agnieszka Konik-Korn
Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹, oraz za wstawiennictwem
œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który opiekowa³ siê
Tob¹ po narodzeniu, proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa³em, a które
znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³oœæ i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili
przy ¿yciu, które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen.
Oprócz powy¿szej modlitwy w ramach Duchowej
Adopcji odmawia siê jedn¹ wybran¹ tajemnicê Ró¿añca.
Mo¿na równie¿ podejmowaæ w tej intencji osobiste wyrzeczenia, postanowienia lub ofiary.
3
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NOLI ME TANGERE
OBRAZ CORREGGIA Z MADRYCKIEJ GALERII PRADO
Pismo Œwiête, jak równie¿ teksty apokryficzne, podkreœlaj¹c prawdziwoœæ i wiarygodnoœæ zmartwychwstania
Chrystusa, przywo³uj¹ fakty ukazania siê Zmartwychwsta³ego Marii Magdalenie, œwiêtym niewiastom,
uczniom z Emaus oraz aposto³om. Powy¿sze relacje znalaz³y swoje odzwierciedlenia równie¿ w sztukach przedstawieniowych, zarówno w wiêkszych cyklach ilustruj¹cych zmartwychwstanie Chrystusa, ale tak¿e w pojedynczych dzie³ach, wystêpuj¹cych jako samodzielne sceny. Do takich motywów nale¿y chocia¿by spotkanie Zmartwychwsta³ego z Mari¹ Magdalen¹, popularne zw³aszcza

w malarstwie nowo¿ytnym. Obrazy ilustruj¹ce wspomnian¹ scenê okreœlano najczêœciej cytatem w jêzyku ³aciñskim: Noli me tangere (Nie dotykaj mnie). Utrwali³o j¹ na p³ótnie wielu znanych malarzy. Do nich nale¿y równie¿ w³oski
artysta Antonio Allegri (oko³o 1489–1534), znany jako Correggio, którego interesuj¹ce nas dzie³o znajduje siê obecnie
w Galerii Prado w Madrycie.
Twórczoœæ artystyczna Correggia zwi¹zana by³a g³ównie z Parm¹, miastem najwiêkszej jego aktywnoœci malarskiej. Tworzy³ on zarówno dzie³a o tematyce mitologicznej,
jak równie¿ religijnej, zw³aszcza obrazy o³tarzowe, najczêœciej poœwiêcone Matce
Bo¿ej. Uchodzi³ jednoczeœnie za najbardziej pomys³owego artystê dojrza³ego renesansu (manieryzmu), odwa¿nie toruj¹cego drogê
malarstwu barokowemu,
g³ównie dziêki o¿ywieniu
kompozycji i stosowaniu
elementów iluzjonizmu oraz
œwiat³ocienia. Obraz Noli me
tangere, namalowany przez
artystê w latach 1522–1523
jako o³tarzowy na desce
(obecnie przeniesiony na
p³ótno), ukazuje na tle rozleg³ego krajobrazu klêcz¹c¹
Mariê Magdalenê, która
w ogrodniku (widoczne
z ty³u narzêdzia pracy) rozpoznaje zmartwychwsta³ego Chrystusa. Stoj¹cy naprzeciw Chrystus z jedn¹
rêk¹ skierowan¹ ku niebu
a drug¹ w kierunku Marii,
jakby cofa siê przed jej gestem uwielbienia mówi¹c
równoczeœnie: „nie dotykaj
mnie”, albo bardziej „nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wst¹pi³em do Ojca” (J 20, 17). W tym nastrojowym obrazie niezwykle
interesuj¹ca jest zw³aszcza
jego nowatorska kompozycja po przek¹tnej, któr¹ wyznaczaj¹ zarówno rêce Chrystusa jak i Marii Magdaleny,
a tak¿e ich spojrzenia. Wspomniane dzie³o Correggia potwierdza nie tylko olbrzymi
talent malarza, ale równie¿
jego pomys³owoœæ twórcz¹
i w³asny, niezale¿ny styl,
które stawiaj¹ go w gronie
najwybitniejszych twórców
swojej epoki.
Adam J. B³achut OFM
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. FRANCISZEK Z ASY¯U
Z racji prze¿ywanego Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia
Regu³y Zakonu Braci Mniejszych, na ³amach naszego Biuletynu chcemy przybli¿yæ i przypomnieæ postacie, które wywar³y
szczególny wp³yw na ukszta³towanie siê duchowoœci franciszkañskiej i rozwój zakonu franciszkañskiego. Logiczne siê wydaje, aby na pierwszym miejscu przedstawiæ postaæ œw. Franciszka z Asy¿u, inicjatora tej szczególnej drogi do œwiêtoœci jak¹ jest
szko³a duchowoœci franciszkañskiej i za³o¿yciela Zakonu Braci
Mniejszych, Ubogich Pañ przy wspó³udziale œw. Klary z Asy¿u
oraz Zakonu Pokutników dla ludzi ¿yj¹cych w œwiecie, zwanym
dzisiaj Franciszkañskim Zakonem Œwieckich.
Œw. Franciszek – Jan Bernardone (takie bowiem imiê otrzyma³ na chrzcie œwiêtym, a dopiero póŸniej ojciec nazwa³ go
Franciszkiem) urodzi³ siê w roku 1182
w Asy¿u, na terenie Umbrii (Œrodkowe W³ochy), która jest ziemi¹
licznych œwiêtych i b³ogos³awionych. Pochodzi³ z bogatej rodziny
kupieckiej. Jego rodzice, Piotr
Bernardone i Janina (Francuzka
z pochodzenia) zwana „Pika” (Sroka), chocia¿ przygotowywali syna
do zawodu kupieckiego, to jednak
pragnêli, aby osi¹gn¹³ on stan
szlachecki, którego nie dawa³o im
pochodzenie. Nie przeszkadzali
wiêc Franciszkowi w jego marzeniach o ostrogach rycerskich
i szlacheckim stanie. Nie szczêdzili tak¿e pieniêdzy, gdy ich syn, naœladuj¹c wielkich panów i rycerzy,
wydawa³ wystawne i kosztowne
uczty dla swoich towarzyszy oraz
rówieœników. Z tego te¿ powodu
zosta³ nazwany „królem m³odzie¿y
asyskiej”. Pierwsz¹ próbê zdobycia s³awy rycerskiej podj¹³ Franciszek w 1202 roku, kiedy wybuch³a
wojna pomiêdzy Asy¿em a Perugi¹. Wojenna przygoda skoñczy³a
siê wówczas dla niego niepowodzeniem i niewol¹. W wiêzieniu w Perugii m³ody Franciszek odró¿nia³
siê od innych wiêŸniów pogod¹ ducha, ale te¿ szybko s³ab³y jego si³y
fizyczne. Roczny pobyt w wiêzieniu
wyczerpa³ Franciszka tak dalece, ¿e
po odzyskaniu wolnoœci popad³ w d³ug¹
chorobê. Jednak nie zrezygnowa³ ze swoich planów i ambicji,
zaci¹gaj¹c siê po raz kolejny na wyprawê wojenn¹, tym razem
w szeregi Waltera z Brienne, dowódcy wojsk papie¿a Innocentego III. Niestety, i ta wyprawa skoñczy³a siê fiaskiem. Franciszek powróci³ do Asy¿u, nie zdobywszy rycerskiego pasa.
Od czasu pobytu w wiêzieniu oraz choroby, Bóg coraz wyraŸniej dr¹¿y³ w³asne drogi w duszy Franciszka i wprowadza³ go
w swoje plany. Po powrocie z ostatniej wyprawy wojennej, Franciszek czêœciej szuka³ miejsc samotnych, odosobnionych. Oddawa³ siê modlitwie i pokucie, poszukuj¹c woli Bo¿ej. Pewnego
dnia zatopiony w modlitwie us³ysza³ w swoim sercu g³os Bo¿y:
Pragnij rzeczy gorzkich bardziej ni¿ s³odkich i pogardzaj samym sob¹.
Kolejne doœwiadczenia pozwoli³y mu wyraŸniej przekonaæ
siê o prawdziwoœci tych s³ów. Oto, przeje¿d¿aj¹c konno dolin¹
spoletañsk¹, spotka³ trêdowatego. Franciszek czu³ wstrêt, pogardê i lêk przed trêdowatymi. Wsparty jednak ³ask¹ Bo¿¹, tym
razem nie uciek³ na jego widok, ale zsiad³ z konia i uca³owa³
d³oñ trêdowatego oraz da³ mu ja³mu¿nê. To, co do tej pory wyda-

wa³o siê byæ mu gorzkie i przykre, przemieni³o siê w radoœæ, której Franciszek zapragn¹³ ponownie doœwiadczyæ, oddaj¹c siê
pos³udze trêdowatym.
Pewnego razu modl¹c siê przed krucyfiksem w koœció³ku œw.
Damiana, us³ysza³ g³os Chrystusa ukrzy¿owanego: Franciszku,
idŸ i napraw mój Koœció³, który ulega ruinie. Zobaczy³ wtedy, ¿e
koœció³ek, w którym siê modli³ wymaga remontu. Wróci³ do domu, zabra³ ze sklepu ojca cenne sukna i sprzeda³ je na targu
a uzyskane pieni¹dze postanowi³ przeznaczyæ na odbudowê koœció³ka. Rozgniewany ojciec powo³a³ go przed s¹d biskupa
i za¿¹da³ zwrotu pieniêdzy. Wówczas Franciszek odda³ ojcu nie
tylko pieni¹dze, ale tak¿e ubranie mówi¹c, ¿e od tej pory tylko
Bóg bêdzie dla niego Ojcem. Przywdzia³ szatê pokutn¹ w formie
krzy¿a, przepasa³ siê sznurem i zacz¹³
prowadziæ ¿ycie pokutne, utrzymuj¹c siê jedynie z ja³mu¿ny. Pragn¹³ w ten sposób naœladowaæ Jezusa Chrystusa, który na tym
œwiecie prowadzi³ ubogie ¿ycie.
Odczytuj¹c dos³ownie wezwanie
Chrystusa, w³asnymi rêkami zabra³ siê do odbudowywania koœció³ka œw. Damiana. Jednak pewnego poranka, Franciszek uczestnicz¹c we Mszy œw. w koœciele
Matki Bo¿ej Anielskiej (Porcjunkuli), us³ysza³ s³owa Ewangelii:
IdŸcie i g³oœcie: Bliskie ju¿ jest królestwo niebieskie (...). Nie zdobywajcie z³ota ani srebra, ani miedzi
do swych trzosów. Nie bierzcie na
drogê torby, ani dwóch sukien, ani
sanda³ów, ani laski (Mt 10,7,
9–10). Franciszek odczyta³ te
s³owa jako swoje powo³anie, i zapragn¹³ odt¹d ¿yæ wed³ug Ewangelii oraz g³osiæ nawrócenie i pokutê. Realizacjê tego zadania rozpocz¹³ od swojego ukochanego
miasta Asy¿u.
Nowy styl ¿ycia Franciszka,
z pocz¹tku wyœmiewany, zacz¹³
jednak interesowaæ, a nawet poci¹gaæ towarzyszy dotychczasowych zabaw. Dostrzegli oni bowiem, ¿e ubogi Franciszek odkry³
wielki skarb, i zdoby³ szlachectwo
przewy¿szaj¹ce wszelkie godnoœci
ziemskie. Sta³ siê rycerzem i heroldem Wielkiego Króla, Jezusa
Chrystusa. Pierwszymi, którzy poszli w jego œlady byli: Bernard
z Quintavalle, Piotr z Cattani, Idzi oraz Filip D³ugi.
W nied³ugim czasie do³¹czyli tak¿e inni. Franciszek proponowa³ wszystkim to samo: Ewangeliê jako formê ¿ycia, skrajne
ubóstwo i prosty strój w kszta³cie krzy¿a. By jednak nie naraziæ
siê na zarzut, ¿e tworzy jeszcze jedn¹ grupê heretyków (licznie
rozprzestrzenieni w ówczesnej Europie albigensi, waldensi, katarzy, g³osili równie¿ powrót do ¿ycia ubogiego wed³ug zasad
Ewangelii na wzór Koœcio³a czasów apostolskich), Franciszek
w krótkich s³owach spisa³ swoj¹ propozycjê. W 1209 roku wraz
ze swoimi braæmi uda³ siê do Rzymu, aby prosiæ papie¿a Innocentego III o zatwierdzenie tej formy ¿ycia. Papie¿ zatwierdzi³
ustnie przedstawion¹ mu Regu³ê. Franciszek i jego towarzysze,
których odt¹d nazywa³ braæmi mniejszymi, powrócili do Asy¿u
i osiedlili siê przy koœciele Matki Bo¿ej Anielskiej – Porcjunkuli,
która sta³a siê kolebk¹ Zakonu.
dokoñczenie na s. 6
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Œwiadkowie œwiêtoœci: Œw. Franciszek z Asy¿u
cd. ze str. 5

Franciszkowy idea³ przenika³ równie¿ do serc ówczesnych
kobiet. Pierwsz¹, która zapragnê³a naœladowaæ Chrystusa na
wzór Franciszka, by³a Klara Favarone, pochodz¹ca ze szlacheckiej rodziny asyskiej. W Niedzielê Palmow¹ 1212 roku opuœci³a
ona dom rodzinny i w Porcjunkuli otrzyma³a z r¹k Franciszka
habit. Zamieszka³a przy koœciele œw. Damiana, który wczeœniej
Franciszek odbudowa³ w³asnymi rêkami. Szybko te¿ znalaz³y
siê jej naœladowczynie i towarzyszki. Tak powsta³ Zakon Ubogich Pañ, które po œmierci Klary przyjê³y nazwê „klaryski”.
Franciszek nie zamkn¹³ siê ze swoimi braæmi w murach
klasztoru. Dla niego klasztorem by³ ca³y œwiat. Dlatego wêdrowa³ od miasta do miasta, od wioski do wioski i g³osi³ pokutê.
Wielu, bogatych i biednych, szlachetnie urodzonych i prostych
ludzi, poruszonych jego s³owami oraz napomnieniami, pragnê³o
naœladowaæ Franciszkowy sposób ¿ycia. Im to zaproponowa³,
aby, ¿yj¹c w œwiecie, czynili pokutê i naœladowali Jezusa Chrystusa w Jego pokorze i ubóstwie. Dali oni pocz¹tek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich (tercjarstwu franciszkañskiemu).
Franciszek z Asy¿u coraz wyraŸniej rozumia³, ¿e wezwanie
do odbudowy Koœcio³a odnosi³o siê nie do koœcio³ów materialnych, ale do ca³ego Mistycznego Cia³a Chrystusa. Zrozumia³
tak¿e, ¿e nie mo¿e dokonaæ tego inaczej, jak tylko poprzez osobisty przyk³ad œwiêtoœci i apostolsk¹ gorliwoœæ. Pragn¹³ wiêc coraz bardziej zjednoczyæ siê z Jezusem Chrystusem, prowadz¹c
¿ycie pokuty i modlitwy, aby byæ wiarygodnym œwiadkiem
Ewangelii. Swoj¹ gorliwoœci¹ apostolsk¹ chcia³ tak¿e obj¹æ muzu³manów, dlatego w 1219 roku wraz z krzy¿owcami uda³ siê na
Wschód. Dotar³ do Damietty w Egipcie i tam spotka³ siê z su³tanem, wobec którego z ogromn¹ stanowczoœci¹ œwiadczy³ o Jezusie Chrystusie. Su³tan urzeczony osobowoœci¹ i postaw¹ Franciszka, nie tylko pozwoli³ mu bezpiecznie opuœciæ obóz muzu³mañski, ale tak¿e da³ mu pozwolenie na swobodne odwiedzanie miejsc uœwiêconych ¿yciem Jezusa Chrystusa w Pale-

stynie, która wtedy by³a pod panowaniem muzu³mañskich Arabów.
Pielgrzymka do Miejsc Œwiêtych wywar³a na Franciszku
niezatarte wra¿enie. Pozostaj¹c pod wp³ywem wizyty w Grocie
betlejemskiej, postanowi³ w noc Bo¿ego Narodzenia 1223 roku
w grocie skalnej w Greccio urz¹dziæ szopkê i w ten sposób naocznie ukazaæ wielk¹ mi³oœæ Chrystusa do cz³owieka, ubóstwo,
w jakim siê narodzi³ i uni¿enie, jakiego dozna³, rodz¹c siê w otoczeniu bydl¹t. Tajemnica Wcielenia, któr¹ tak mocno prze¿ywa³
prowadzi³a go do g³êbokiego prze¿ywania Tajemnicy Œmierci
i Zmartwychwstania. Z ogromn¹ boleœci¹ duszy rozpamiêtywa³
cierpienia Chrystusa w czasie procesu i na krzy¿u. Gorzko
p³aka³ nad mêk¹ Zbawiciela, a widz¹c, ¿e ludzie poprzez grzech
lekcewa¿¹ mi³oœæ, jak¹ ich Bóg obdarzy³, wo³a³, ¿e Mi³oœæ nie
jest mi³owana. Chrystus ukrzy¿owany odwdziêczy³ mu siê za tê
jego gor¹c¹ mi³oœæ. Jesieni¹ 1224 roku, kiedy Franciszek odbywa³ na górze Alwerni czterdziestodniowy post przed uroczystoœci¹ œw. Micha³a Archanio³a, ukaza³ mu siê Chrystus w postaci
serafina i na jego ciele, na rêkach, nogach i boku, wycisn¹³ stygmaty czyli znamiona Mêki. W ten sposób Franciszek zosta³ zewnêtrznie upodobniony do cierpi¹cego Chrystusa.
Trudy apostolskiego ¿ycia, surowa pokuta, d³ugie nocne czuwania na modlitwie, szybko wyczerpa³y fizyczne si³y Franciszka. Nasili³a siê tak¿e choroba oczu, której nabawi³ siê w czasie
pobytu na Wschodzie. Kilkakrotnie podejmowane leczenie nie
da³o rezultatu. Tak¿e kolejna próba, bardzo bolesna, polegaj¹ca
na przypalaniu skroni roz¿arzonym ¿elazem, nie wp³ynê³a na
poprawê zdrowia. Franciszek, przeczuwaj¹c zbli¿aj¹c¹ siê
œmieræ poprosi³ braci, aby przenieœli go do ukochanej Porcjunkuli. Pragn¹³ bowiem zakoñczyæ swoj¹ drogê ewangelicznego
powo³ania tam, gdzie j¹ rozpocz¹³. Zmar³ o zachodzie s³oñca
3 paŸdziernika 1226 roku. Dwa lata póŸniej, papie¿ Grzegorz IX, dokona³ uroczystej kanonizacji Franciszka z Asy¿u.
Stanis³aw Mazgaj OFM

WARTO PRZECZYTAÆ!
KSI¥¯KI NA OGÓ£ DOSTÊPNE W BIBLIOTECE PRZY UL. OJCOWSKIEJ 27 (ZA SKLEPEM)

Elementarz Jana Paw³a II dla wierz¹cego,
w¹tpi¹cego i szukaj¹cego. Oprac. K. Dybciak, Kraków 2001, s. 313.
Wybrane cytaty z ca³ego dorobku pisarskiego Jana Paw³a II, to cytaty z wierszy,
dramatów, kazañ, przemówieñ, rozmów
i wspomnieñ. Antologia ta ukazuje g³êbiê
myœli proroczej niespotykanej w œwiatowej
wspó³czesnej literaturze.
BMK

Mitchard Jacquelyn, Prezent na œwiêta,
Warszawa 2005, s. 207.
Jedna noc, w czasie której przewija siê
film ca³ego ¿ycia. Ksi¹¿ka wzruszaj¹ca, pokazuje wa¿n¹ rolê mi³oœci i zaufania, jako
najpiêkniejszych darów od losu.
BMK

„Pietas et Studium”
W marcu tego roku ukaza³ siê rocznik
naukowy franciszkañskiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bronowicach
Wielkich pt. „Pietas et Studium”. Numer
ten poœwiêcony jest czterechsetnej historii
obecnoœci Zakonu Braci Mniejszych Prowincji M. B. Anielskiej na Ziemi Piñczowskiej. Mo¿na w nim znaleŸæ wiele interesuj¹cych tekstów dotycz¹cych zarówno historii Zakonu, jak i klasztoru a tak¿e samego Piñczowa. Rocznik ten jest do nabycia
w redakcji przy ul. Ojcowskiej 1.
red.

6

Hahne Peter, Dosyæ tej zabawy! Koniec
spo³eczeñstwa przyjemnoœci. Katowice
2007, s. 119.
Autor diagnozuje wspó³czesn¹ spo³ecznoœæ niemieck¹. Ukazuje upadek autorytetów, ¿ycia rodzinnego i pogoñ za karier¹.
G³osi koniecznoœæ powrotu do tradycji i spotkania z cz³owiekiem i Bogiem.
BMK
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kwadracikach has³o – fragment jednej z pieœni
wielkanocnych. Przy odgadywaniu hase³ pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu
parafialnego. ROZWI¥ZANIA PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii do dnia 31 maja 2009 r. lub ODDAWAÆ
w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê –
album Adama Bujaka, ufundowan¹ przez o. Adama B³achuta.
oprac. M. i Karol Herzogowie
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1. W 79 r. n.e.
jego wybuch
zniszczy³
Pompeje
2. Rany odpowiadaj¹ce
ranom Chrystusa, mieli
je m.in. œw.
Franciszek
i œw. o. Pio
3. Duchowa ...... Dziecka Poczêtego
4. Franciszek, poprzedni Metropolita Krakowski
5. Koœció³ na Wawelu
6. Miasto rodzinne JPII
7. Znak Mêki Pañskiej
8. Inaczej: tata
9. Potomkowie dawnych rodów rycerskich
10. Stolica USA
11. Wielkanocne jajko
12. Uczniowie Jezusa
13. Zapowiadany przez proroków,
jest nim Jezus
14. Szarfa zak³adana przez
kap³ana lub diakona do Mszy
œwiêtej b¹dŸ innych czynnoœci
liturgicznych
15. W tej w³oskiej miejscowoœci najprawdopodobniej jest przechowywana Chusta Œw. Weroniki
16. Nasza stolica
17. Poligon wojskowy blisko Bronowic Wielkich
18. Bywa lany, bywa szewski...
19. Tam dokona³a siê Mêka Pañska
20. Podró¿uje nim papie¿
21. W³oski artysta, w³aœc. Antonio
Allegri
22. Droga w mieœcie
23. W tej meksykañskiej miejscowoœci mieœci siê najwiêksze na
œwiecie sanktuarium maryjne
24. Matka Chrystusa
25. Zdradzi³ Jezusa

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ atlas
ilustrowany „Dzieje Polski” ufundowany przez o. proboszcza, otrzymuje pan Krzysztof Garus. Nagroda jest do odebrania w kancelarii
parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Ja i Ojciec jedno jesteœmy”.
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
KWIECIEÑ–MAJ–CZERWIEC 2009

WIELKI TYDZIEÑ
1. Niedziela Palmowa
– Poœwiêcenie palm na ka¿dej Mszy œw.
1900 – parafialna Droga Krzy¿owa ulicami naszego osiedla.

2. Triduum Sacrum
A) Wielki Czwartek
800 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa
1800 – Msza œw. Wieczerzy Pañskiej
B) Wielki Pi¹tek
730 – Droga Krzy¿owa
800 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa
1700 – Droga Krzy¿owa
1730 – 1. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia
Bo¿ego
1800 – Ceremonie Wielkiego Pi¹tku:
– liturgia S³owa Bo¿ego
– adoracja Krzy¿a œw. (ofiary sk³adane podczas adoracji
krzy¿a s¹ przeznaczone na utrzymanie sanktuariów
w Ziemi Œwiêtej, których stró¿ami s¹ Franciszkanie)
– Komunia œw.
– przeniesienia Pana Jezusa do grobu i adoracja do godz. 2200
C) Wielka Sobota
Œwiêcenie pokarmów: godz. 800, 1000, 1200, 1500
1730 – 2. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia
Bo¿ego
1800 – Ceremonie Wigilii Paschalnej
– poœwiêcenie ognia i pascha³u przed koœcio³em (przynosimy œwiece)
– Liturgia S³owa Bo¿ego
– Liturgia Eucharystyczna
– czuwanie i adoracja przy Bo¿ym grobie do godz. 2200

3. Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego z Oktaw¹
600 – Uroczysta Msza œw. rezurekcyjna z procesj¹ wokó³ koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz. 900, 1030, 1200 i 1800)
30
17 – 3. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia
Bo¿ego

4. Poniedzia³ek w Oktawie Wielkanocy
– Msze œw. w porz¹dku niedzielnym (ofiary sk³adane na tacê w tym dniu s¹ przeznaczone na potrzeby: Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Bóg zap³aæ!)

SPOWIED W WIELKIM TYGODNIU
Poniedzia³ek, wtorek, œroda: godz. 630–800; 1700–1900
Czwartek, pi¹tek: godz. 630–900; 1500–1730
Wielka Sobota: godz. 800–1200

14.04 Rozpoczêcie na Mszy œw. o godz. 1800 dziewiêciowtorkowej nowenny przed uroczystoœci¹ odpustow¹ œw. Antoniego z Padwy
19.04 II Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ Mi³osierdzia Bo¿ego
01.05 Godz. 1730 – Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych
03.05 IV Niedziela Wielkanocna – Pierwsza Komunia œw. dzieci
naszej parafii
04.05 Uroczystoœæ NMP, Królowej Polski. Dodatkowa Msza œw.
o godz. 900
13.05 Rozpoczêcie po Mszy œw. wieczornej nabo¿eñstw fatimskich z procesj¹ figury Matki Bo¿ej Fatimskiej wokó³ koœcio³a
22.05 1. Dzieñ Nowenny do Ducha Œwiêtego
23.05 Œwiêcenia diakonatu i prezbiteratu alumnów V i VI roku naszego WSD
24.05 Wniebowst¹pienie Pañskie
31.05 Zes³anie Ducha Œwiêtego. Piknik ze œw. Franciszkiem;
pocz¹tek godz. 1400 na dziedziñcu WSD
01.0 Rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych
07.06 Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
11.06 Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e
Cia³o.
O godz. 1600 – uroczyste Nieszpory, a po nich procesja eucharystyczna do czterech o³tarzy
13.06 Uroczystoœæ odpustowa œw. Antoniego z Padwy.
O godz. 1645 – nabo¿eñstwo z oddaniem w opiekê dzieci
œw. Antoniemu
19.06 Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
24.06 Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela
29.06 Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a

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, 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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