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BÓG WYCHODZI NA ULICE!
Wœród procesji eucharystycznych szczególne znaczenie pastoralne w ¿yciu parafii lub miasta ma procesja, która co roku odbywa siê w uroczystoœæ Cia³a i Krwi
Chrystusa. To wielkie liturgiczne wydarzenie jest wyrazem chrzeœcijañskiej wiary i uwielbienia, a tak¿e dziêkczynienia Bogu, ¿e jest obecny poœród swojego ludu.
Jak¿e wymownie napisa³ o tym papie¿ Pawe³ VI w encyklice Misterium fidei: „Ten kult uwielbienia, nale¿ny sakramentowi Eucharystii, okazywa³ zawsze i okazuje
Koœció³ katolicki nie tylko w czasie obrzêdów Mszy
œwiêtej, ale i poza ni¹, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich
do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”. Ka¿dego wiêc roku Bóg wychodzi na ulice miast
i wsi, aby jako dobry Gospodarz dojrzeæ i pob³ogos³awiæ
nasze domowe zagrody. Dziœ, kiedy tak ³atwo zamykamy siê w sobie, w monitorowanych i pilnie strze¿onych
osiedlach, kiedy coraz mniej mamy czasu dla rodziny,
przyjació³ i dla Boga, to w³aœnie uroczystoœæ ku czci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa ma przypomnieæ
nam o duchowym wymiarze ca³ego ludzkiego ¿ycia,

o przemijaj¹cym czasie i tak naprawdê ma³oznacz¹cych
nagromadzonych materialnych dobrach. Chrystus zanim poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ na Krzy¿u, podczas wieczerzy umy³ swoim uczniom nogi i da³ im przykazanie
mi³oœci, a nie chc¹c oddaliæ siê nigdy od swoich, uczyni³
ich uczestnikami swojej Paschy i ustanowi³ Eucharystiê,
któr¹ poleci³ sprawowaæ Aposto³om a¿ do swojego powtórnego przyjœcia (por. KKK 1337).
Koœció³ obchodz¹c osobno Bo¿e Cia³o chce podziêkowaæ Chrystusowi za ten niezwyk³y dar, który pozostawi³ swoim wiernym, aby w codziennoœci umacniaæ ich
duchowe si³y, targane czêsto przeciwnymi wiatrami.
Chrzeœcijañski lud adoruje wiêc eucharystyczne misterium, pami¹tkê ofiary Chrystusa, który przyniós³ nadziejê zbawienia i pokój na ziemiê. Dlatego „na kanwie
dziejów cz³owieka Bo¿a rêka pisze historiê zbawienia”
(Jan Pawe³ II). Jezus jest z nami, idzie z nami i podtrzymuje nasz¹ nadziejê: «Idziesz przez wieki» – mówimy
Mu, przywo³uj¹c na pamiêæ i ogarniaj¹c modlitw¹
wszystkich, którzy wiernie i ufnie id¹ za Nim. W uroczystych procesjach chcemy w³¹czyæ siê w ten niezwyk³y pochód wierz¹cych, który od wieków niesie
dumnie na swoich rêkach Boga, z uniesieniem i g³êbok¹
wiar¹ wyznaj¹c:

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ust¹pi czas.
Bogu Ojcu i Synowi
Ho³d po wszystkie nieœmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dziêki, czci.
Procesja Bo¿ego Cia³a w naszej parafii, rok 2007
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SZUKANIE BOGA
Powo³aniem ka¿dego cz³owieka jest dzia³alnoœæ duchowa,
ci¹g³e szukanie prawdy i sensu ¿ycia.
A. Czechow
Otacza nas niepojêty kosmos, nad g³ow¹ mamy niebo
pe³ne gwiezdnych konstelacji, ¿yjemy w otoczeniu wspania³ej przyrody, podziwiamy ró¿norodnoœæ roœlin
i zwierz¹t stworzonych perfekcyjnie. D¹¿ymy do ci¹g³ego
rozwoju nauki i postêpu. Spiesznie korzystamy z ¿ycia
ziemskiego, zagonieni zdobywamy dobra doczesne
i wed³ug nich tworzymy dla w³asnej satysfakcji rankingi
najbogatszych krajów i ludzi oddaj¹c tym samym pok³on
z³otemu cielcowi. W tej rywalizacji o status spo³eczny wyznaczony stanem konta cz³owiek gubi sens ¿ycia doczesnego, bytowania w spo³ecznoœci ziemskiej, traci te¿ imperatyw szukania stwórcy ¿ycia – Boga. „Ka¿dy cz³owiek ¿yje
duchem, ale nie ka¿dy o tym wie” stwierdza L. To³stoj (Aforyzmy, Warszawa 1978, s. 16) zastanawiaj¹c siê nad ¿yciem
cz³owieka i jego moralnoœci¹.
Dlaczego nie zastanawiamy siê nad ¿yciem po ¿yciu, zajêci problemami dnia codziennego prze¿ywamy swoje
troski i radoœci nie pozwalaj¹c w nich uczestniczyæ Bogu,
sprawcy wszechrzeczy?
A mo¿e nasz XXI wiek nie widzi miejsca i czasu dla
Stwórcy, nie zna, lub nie chce znaæ praw dekalogu, bo wymagaj¹ one praworz¹dnoœci, uczciwoœci i s¹ kanonem stosunków Bóg–cz³owiek i cz³owiek–cz³owiek?
Paradoksalnie – Boga nie musimy szukaæ, on szuka nas
sam. Jest widoczny w ka¿dym stworzeniu, ka¿dej porze
dnia, minucie i godzinie ziemskiej wêdrówki.

Jesteœmy jedynie pielgrzymami i powinniœmy znaæ cel
pielgrzymki i jej miejsce.
Cz³owiek grzesz¹c pych¹ uwa¿a siebie za pana œwiata,
zapominaj¹c od kogo otrzyma³ go w darze i co z tym darem nale¿y czyniæ. Negowanie osoby Boga prowadzi na
bezdro¿a bezsensu ¿ycia. Je¿eli ofiarowano nam ¿ycie
wieczne, musimy na nie zas³u¿yæ kieruj¹c siê prawd¹ i dobrem w stosunkach z ludŸmi i tym bardziej z Bogiem i postrzeganiem jego ingerencji. Ludzie ¿yj¹cy wy³¹cznie w³asnym „ego” nie mog¹ osi¹gn¹æ prawdziwego szczêœcia.
Dopiero w chwilach niepowodzenia ¿yciowego cz³owiek
szuka ratunku w niebie, kiedy zawiod¹ ziemskie sprawy.
Szukanie Boga i bycie przy nim duchowe musi p³yn¹æ
z serca spragnionego ojcowskiej mi³oœci. Bóg staje siê dla
cz³owieka opok¹ i ostoj¹. Czêsto s³yszymy s³owa „miej Boga w sercu cz³owieku”. Ale czy zawsze mówi¹cy je myœli
o prawdziwej ³¹cznoœci ze Stwórc¹?
Bóg mieszka w ka¿dym prawym sercu ludzkim, trzeba
tylko o nim pamiêtaæ w ¿yciu codziennym, nie zamykaæ siê
przed jego mi³oœci¹, nie „krzy¿owaæ” Syna Bo¿ego nieprawoœci¹ postêpowania.
Nie wystarczy szukaæ Boga tylko w niedziele i œwiêta
w œwi¹tyni i to zbyt krótko, wychodz¹c z koœcio³a zapominaæ o jego istnieniu. Z Bogiem ³¹czymy siê poprzez modlitwê, dobre uczynki, przestrzeganie dekalogu.
W najciê¿szych chwilach ¿ycia cz³owiek, który odnalaz³
drogê do Boga, nawet jeœli kiedyœ w¹tpi³ w Jego istnienie,
znajduje wyciszenie i nadziejê na lepsze jutro.
Jesteœmy py³kiem w kosmosie, uszanujmy jego wielkoœæ, nie unoœmy siê ziemsk¹ pych¹ w³asnego bytu.
Oddanie siê pod opiekê Stwórcy, bez reszty, bez targowania siê z nim o przyziemne sprawy, prowadzi do nieograniczonej czasem i przestrzeni¹ wszechobecnej
mi³oœci stanowi¹cej podstawê naszego szczêœliwego ¿ycia
tutaj na Ziemi i osi¹gniêcia szczêœcia wiekuistego.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Gdzie?
A mo¿e znajdê Ciebie
w leœnych paprociach,
pl¹taninie je¿yn,
krzyku sójki
pisz¹cej listy nakrapianym piórkiem
do pracowitego dziêcio³a?
Mo¿e...
w nutach nokturnu,
akwareli wieczornej?
A mo¿e...
jesteœ tu¿ obok...
nie wiem.
Kapliczka, gdzieœ w Bieszczadach
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

ZATRZYMAJ SIÊ W BIEGU...
Kolejny maj przeszed³ do historii. Znowu mieliœmy okazjê przy wspólnej zabawie i letnim odpoczynku uczestniczyæ w corocznym Pikniku ze œw. Franciszkiem.
W naszej bronowickiej spo³ecznoœci, to ju¿ prawie tradycja, ¿e na prze³omie wiosny i lata spotykamy siê w niedzielne popo³udnie, czy s³oñce, czy deszcz, czy zimno, czy
upa³ przygrzewa, z uœmiechem zmierzamy w celu
wznios³ej mi³oœci, dla której staæ wielu z nas na radosn¹
ofiarnoœæ.
Celem tegorocznego, ósmego ju¿ pikniku, by³a pomoc
dzieciom chorym, objêtym opiek¹ hospicyjn¹.
Kiedy przeciêtny cz³owiek, który styka siê z chorob¹,
cierpieniem i koniecznoœci¹ pogodzenia siê z nieuchronnoœci¹ koñca, staje przed wyborem akceptacji i szukania emocjonalnego ukojenia poprzez naturalny odruch pomocy
lub odwrotnie, wewnêtrzny strach parali¿uje i zmusza do
ucieczki od tego trudnego, a dla wiêkszoœci niemo¿liwego
do przyjêcia marginesu ¿ycia.
„Ja nie mogê nawet o tym myœleæ, bo to jest takie straszne”; „Nie jestem w stanie wyobraziæ sobie, co czuj¹ rodzice,
których dziecko jest nieuleczalnie chore”; „Podziwiam ludzi, którzy mog¹ pracowaæ w hospicjum i codziennie patrzyæ na ludzkie cierpienie i odchodzenie”.
Takie opinie to najczêœciej spotykane reakcje na wywo³any temat hospicyjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi.
A jednak mo¿e byæ inaczej, a jednak mo¿na wyjœæ poza
ramy w³asnego strachu przed niewiedz¹ i trudnymi emocjami.
Mo¿na nawet zupe³nie przewrotnie porzuciæ ¿a³obny
ton wspó³czucia i nie próbuj¹c „rozumieæ” zacz¹æ „dzia³aæ
dla...”
Czasu jest niewiele, ka¿da chwila jest cenna, ¿eby
zd¹¿yæ daæ uœmiech choremu, jego rodzinie, bliskim. Na
koniec uœmiech zagoœci tak¿e na twarzy tego, co uœmiech
przywo³a³.

Wystarczy byæ z tymi, którzy czekaj¹ na uœmiech, wystarczy byæ tam, gdzie organizowana jest pomoc dla chorych i ich rodzin.
Czêsto wystarczy modlitwa i ma³y grosz, odruch serca
i dobre s³owo.
O tak¹ w³aœnie pomoc prosiliœmy w czasie tegorocznego Pikniku ze œw. Franciszkiem, kiedy to zbieraliœmy fundusze na rzecz Ma³opolskiego Hospicjum dla dzieci.
Zbieraliœmy równie¿ uœmiechy i dobre s³owa dla tych
dzieci, które by³y wœród nas i ich rodzin, które przez te kilka godzin uczestniczy³y w uczcie mi³oœci.
Tylko tyle wystarczy³o, aby stan¹æ po stronie wyboru
akceptacji i pomocy.
To tylko tyle i a¿ tyle...
Ilu z nas nie da³o siê zaprosiæ na tê ucztê, ilu z nas
przesz³o obojêtnie obok tego zaproszenia?...
Ilu z nas przeszkodzi³ deszcz i z³a pogoda? Ilu w koñcu
uzna³o, ¿e ten temat ich nie dotyczy?...
Wiêc jak chcesz naœladowaæ Chrystusa, jeœli nie bierzesz
Jego Krzy¿a?
Wiêc dlaczego nie chcesz byæ „b³ogos³awionym”
mi³osiernym, który mi³osierdzia dost¹pi?...
Dlaczego nie odpowiadasz na wezwanie Zbawiciela:
„cokolwiek uczyniliœcie jednemu z najmniejszych, mnieœcie uczynili”?
Jeszcze mo¿esz zd¹¿yæ, jeszcze mo¿esz pomóc.
Wszystkim, którzy z radoœci¹ i otwartym sercem wspomogli cel tej akcji, wolontariuszom, zespo³om muzycznym
i tanecznym, gimnazjalistom, uczniom szko³y podstawowej z ulicy Stawowej, tym, którzy zadbali o poczêstunek,
w koñcu goœcinnym Ojcom Franciszkanom, za udostêpnienie swojego domu – z serca dziêkujemy!
Wam wszystkim, którzy po prostu byliœcie z nami – Bóg
zap³aæ!
31 maja 2009

MP

Ma³opolskie Hospicjum
dla Dzieci – Organizacja
Po¿ytku Publicznego
KRS 0000249071
www.mhd.org.pl
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. ANTONI Z PADWY
W cyklu „œwiadkowie œwiêtoœci”, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹
siê uroczystoœci¹ Antoniego z Padwy, przypominamy postaæ
tego niezwyk³ego Œwiêtego. Jest to œwiêty franciszkañski chyba najbardziej znany, którego kult jest rozpowszechniony nie
tylko w ca³ym Koœciele, ale równie¿ i w œwiecie. Tak¿e w Polsce
trudno by³oby znaleŸæ koœció³ zakonny czy parafialny, w którym nie by³oby jego figury lub obrazu. Œw. Antoni najczêœciej
przedstawiany jest z Dzieci¹tkiem Jezus, lub jak rozdaje ubogim chleb. Najczêstszym atrybutem Œwiêtego z Padwy jest
bia³a lilia, lub ksiêga Pisma Œwiêtego. W naszych franciszkañskich œwi¹tyniach odbiera on kult nie tylko w dniu 13 czerwca,
ale równie¿ w ka¿dy wtorek. Do jego uroczystoœci czêsto przygotowujemy siê poprzez dziewiêciowtorkow¹ nowennê, w czasie której g³oszone homilie przybli¿aj¹ postaæ Œwiêtego z Padwy, jego duchowoœæ i nauczanie.
Mimo, ¿e nazywamy go „padewskim”, urodzi³ siê w Lizbonie w Portugalii, w roku 1195. Na chrzcie œwiêtym otrzyma³
imiê Ferdynand. W roku 1210 wst¹pi³ do klasztoru kanoników
œw. Augustyna w Lizbonie, sk¹d po dwóch latach przeniós³ siê
do klasztoru w Coimbrze. Tam gorliwie oddawa³ siê studiom
teologicznym i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Kilka lat póŸniej,
w okolicach Coimbry osiedlili siê Bracia Mniejsi, za³o¿eni
przez œw. Franciszka z Asy¿u. Stamt¹d w 1219 roku piêciu
braci wyruszy³o na misje do Maroka, gdzie 16 stycznia 1220 r.
ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ z r¹k muzu³manów. Ich doczesne
szcz¹tki zosta³y przewiezione do Portugalii i pochowane ze
czci¹ w klasztorze kanoników w Coimbrze. M³ody Ferdynand,
który bra³ udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych, poci¹gniêty ich przek³adem postanowi³ wst¹piæ do Braci Mniejszych,
aby podobnie udaæ siê na misje do Maroka i tam ponieœæ
œmieræ mêczeñsk¹. W zakonie braci mniejszych przyj¹³ imiê
Antoni. Pod koniec roku 1220 uda³ siê do Maroka. Niestety,
ciê¿ka choroba nie pozwoli³a mu na kontynuowanie rozpoczê-

tej misji, a statek, którym powraca³ do Portugalii, z powodów
z³ej pogody, przybi³ do brzegów Sycylii. Wraz z braæmi z Sycylii uda³ siê do Asy¿u, gdzie wzi¹³ udzia³ w kapitule Zielonych
Œwi¹t w Porcjunkuli w 1221 r. Po kapitule nie powróci³ ju¿ do
Portugalii, ale zosta³ przydzielony do prowincji Romanii, obejmuj¹cej pó³nocne W³ochy. Tam przez pewien czas przebywa³
na pustelni Montepaulo w pobli¿u Forli, wykonuj¹c zwyczajne
codzienne pos³ugi. Jednak przypadek sprawi³, ¿e œw. Antoni
ujawni³ swoj¹ g³êbok¹ wiedzê teologiczn¹ i niezwyk³¹ znajomoœæ Pisma Œwiêtego oraz talent kaznodziejski. Zosta³ mu
wiêc powierzony urz¹d kaznodziei wêdrownego. Œw. Antoni
przemierza³ pó³nocne W³ochy, wszêdzie g³osz¹c Ewangeliê.
W 1224 r. œw. Antoniego pos³ano do pracy apostolskiej
w po³udniowej Francji, gdzie szerzy³a siê herezja albigensów.
Mianem tym okreœlano ró¿ne grupy heretyków (katarzy, petrobruzjanie, henrycjanie, arnoldyœci), które grupowa³y siê
wokó³ miasta Albi. Na kapitule generalnej w roku 1227 zosta³
mu powierzony urz¹d ministra prowincjalnego prowincji Romanii. Od 1228 r. miejscem jego pobytu sta³a siê Padwa, gdzie
równie¿ niestrudzenie g³osi³ s³owo Bo¿e, i gorliwie oddawa³ siê
sprawowaniu sakramentu pokuty oraz redagowa³ swoje
dzie³a zawieraj¹ce szkice kazañ niedzielnych i na uroczystoœci
ró¿nych œwiêtych. Zmar³ 13 czerwca 1231 r. w miejscowoœci
Arcella k. Padwy. Rok póŸniej papie¿ Grzegorz IX zaliczy³ go
w poczet œwiêtych, zaœ dnia 16 stycznia 1946 r., Pius XII
og³osi³ œw. Antoniego Doktorem Koœcio³a.
Apostolskiemu pos³ugiwaniu œw. Antoniego towarzyszy³y
liczne cuda, które podobnie jak w czasach Chrystusa, by³y dodatkowym elementem pobudzaj¹cym heretyków do nawrócenia i powrotu do jednoœci z Koœcio³em katolickim. Do najbardziej znanych cudów nale¿y «kazanie do ryb». Mia³o ono miejsce w miejscowoœci Rimini. Jego mieszkañcy nie chcieli
s³uchaæ kazañ œw. Antoniego, wtedy ten uda³ siê nad brzeg morza i przemawia³ do ryb, które s³ucha³y go chêtnie i z uwag¹.
W tej samej miejscowoœci mia³ miejsce tak¿e inny cud, o którym chcia³bym opowiedzieæ nieco szerzej. W tym¿e mieœcie Rimini ¿y³ pewien cz³owiek o imieniu Bonillo. By³ on heretykiem. Od 30 lat nale¿a³ do katarów. Nie wierzy³ on w obecnoœæ
Pana Jezusa w Eucharystii, bo nie widzia³, aby w postaciach
sakramentalnych zachodzi³a jakakolwiek zmiana po konsekracji. Œw. Antoni chc¹c pozyskaæ jego duszê, pewnego razu
zaproponowa³ mu: Je¿eli koñ, na którym czêsto jeŸdzisz, bêdzie
adorowa³ prawdziwe Cia³o Chrystusowe pod postaci¹ chleba,
czy uwierzysz w prawdziwoœæ Boskiego Sakramentu? Heretyk
przyj¹³ to wyzwanie i obieca³, ¿e wtedy ustami i sercem wyzna
wiarê w Chrystusa Eucharystycznego. Przez dwa dni ów
cz³owiek nie dawa³ swojemu koniowi nic do jedzenia. Trzeciego dnia przyprowadzi³ zwierzê na plac, na którym zgromadzi³a siê wielka rzesza ludzi. Z jednej strony przyniesiono koniowi naczynie z owsem i siano, z drugiej zbli¿y³ siê do niego
œw. Antoni, trzymaj¹c z wielkim nabo¿eñstwem w kielichu
Przenajœwiêtsz¹ Hostiê. Puszczony swobodnie koñ, jak gdyby
obdarzony rozumem, podszed³ powa¿nie w kierunku œw. Antoniego i zgi¹³ kolana ze czci¹ przed Œwiêtym trzymaj¹cym Najœwiêtszy Sakrament, i pozostawa³ w tej postawie do chwili,
kiedy œw. Antoni pozwoli³ mu odejœæ. W nastêpstwie tego cudu
uwierzy³ i nawróci³ siê nie tylko pan Bonillo, ale tak¿e wielu
mieszkañców tamtejszego miasta.
Niech ten cud, którego dokona³ Bóg za wstawiennictwem
œw. Antoniego, pobudzi tak¿e i nas do g³êbszej wiary w realn¹
obecnoœæ Chrystusa pod postaciami chleba i wina i do wiêkszej
czci dla Jezusa Eucharystycznego, który opuszcza mury
œwi¹tyñ, aby nawiedziæ swój lud.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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MONSTRANCJA W S£U¯BIE LITURGII
Z ka¿d¹ procesj¹ eucharystyczn¹, ale szczególnie z urz¹dzan¹
w Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a, integralnie zwi¹zana jest monstrancja, bêd¹ca specjalnym naczyniem liturgicznym, umo¿liwiaj¹cym ukazywanie konsekrowanej Hostii w czasie procesji eucharystycznych Najœwiêtszego Sakramentu, adoracji w koœciele i b³ogos³awienia ni¹ wiernych. Jej powstanie
wi¹¿e siê z ustanowieniem dla ca³ego Koœcio³a Œwiêta Bo¿ego Cia³a w 1264 roku przez papie¿a Urbana IV. Warto
w tym miejscu wspomnieæ równie¿, ¿e za autora formularza mszalnego i oficjum brewiarzowego na
wspomniane Œwiêto, powszechnie uwa¿a siê œw.
Tomasza z Akwinu. W Polsce Œwiêto Bo¿ego
Cia³a zosta³o wprowadzone nieco póŸniej, a jako pierwszy zaprowadzi³ go w 1320 roku biskup Nanker w diecezji krakowskiej. Jeszcze
póŸniej, bo dopiero w XV wieku, przyj¹³ siê powszechnie w Polsce zwyczaj urz¹dzania procesji eucharystycznych. Odprawiano je zawsze
z wielkim przepychem, oraz przy licznym udziale
duchowieñstwa, bractw koœcielnych, cechów,
szkó³, wojska i rzeszy wiernych wszystkich stanów. Udzia³ w procesji traktowano bowiem jako
szczególny akt wyznania wiary w rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie, co
doskonale oddaje XVIII-wieczna pieœñ eucharystyczna Franciszka Karpiñskiego: Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieæ przychodzi, i jak siê Jego dzieciom powodzi.
Jak ju¿ wspomniano, uroczysty kult Eucharystii wyra¿aj¹ w liturgii monstrancje. Ka¿da z nich (wykonana
ze z³ota lub srebra i poz³acana), sk³ada siê ze stopy, trzonu z nodusem i tzw. glorii z ma³¹, kryszta³ow¹ lub szklan¹ puszk¹ poœrodku, oraz
metalowym pó³ksiê¿ycem wewn¹trz (tzw.
melchizedech), s³u¿¹cym do podtrzymania Ho-

stii. Pocz¹tkowo gloria mia³a formê wie¿y gotyckiej, ale ju¿
od XV wieku bywa³a bardziej rozbudowana i kszta³towana
wielokondygnacyjnie, z u¿yciem elementów i motywów
charakterystycznych dla architektury gotyckiej. Wœród
wielu z nich, bêd¹cych wybitnymi dzia³ami sztuki z³otniczej, z kilku wzglêdów wypada wspomnieæ o imponuj¹cej (wys. 110 cm), gotyckiej monstrancji z Jasnej Góry, któr¹ w 1542 r. podarowa³ klasztorowi król Zygmunt I. To równie¿ tê monstrancjê mia³ obnosiæ
po wa³ach w eucharystycznej procesji przeor
klasztoru, o. Augustyn Kordecki, w czasie
oblê¿enia Jasnej Góry przez Szwedów
w 1655 roku. Nale¿y jeszcze zaznaczyæ, ¿e
piêkne, a¿urowe monstrancje o gotyckich
formach, by³y popularne przez d³ugi czas,
niezale¿nie od zmieniaj¹cych siê stylów.
Dopiero sztuka baroku wprowadzi³a
nowy, zupe³nie odmienny typ glorii
w kszta³cie s³oñca ujêtego promieniami.
Przewa¿nie bywa³a ona zwieñczona koron¹,
zaœ jej podstawa czêsto ujêta dwoma ramionami, z umieszczonymi nañ figurkami œwiêtych lub adoruj¹cymi anio³ami, jak to jest widoczne chocia¿by na rokokowej monstrancji
z 2 po³. XVIII wieku z koœcio³a œw. Kazimierza
w Krakowie (na zdjêciu). Ta najwa¿niejsza czêœæ
monstrancji by³a równie¿ bogato dekorowana ornamentem i zdobiona kamieniami szlachetnymi oraz
per³ami i koralami. Monstrancja z promienist¹ glori¹ otaczaj¹c¹ Hostiê, nale¿a³a i nadal nale¿y do najbardziej
popularnych jej form, i w „ró¿nych odmianach”
wykonywana jest przez z³otników równie¿
w obecnych czasach.

Adam J. B³achut OFM

BÓG ZA¯¥DA£ ŒWIÊTA
I w tym roku pójdziemy na procesjê Bo¿ego Cia³a. To wyj¹tkowe wydarzenie zawsze przyci¹ga t³umy. Zanim jednak to nast¹pi,
zatrzymajmy siê na moment nad histori¹ Œwiêta Najœwiêtszego
Cia³a i Krwi Pañskiej. Ten dzieñ w wyj¹tkowy sposób obchodzony jest w Koœciele ju¿ od XIII w.
Pod koniec XII w. belgijskim Retinnes w pewnej majêtnej rodzinie ¿y³a dziewczynka, Julianna. Jej rodzice osierocili j¹, gdy
mia³a zaledwie 5 lat. Zosta³a wówczas oddana pod opiekê sióstr
augustianek w Mont-Cornillon (Korneliberg) w Liège. Dziewczynka od wczesnej m³odoœci by³a bardzo pobo¿na i jako kilkunastoletnia panienka zdecydowa³a siê wst¹piæ do zakonu, w którym
siê wychowywa³a. Bardzo pragnê³a opiekowaæ siê chorymi i potrzebuj¹cymi. Wczeœnie tak¿e zosta³a prze³o¿on¹ klasztoru oraz
znajduj¹cego siê przy nim przytu³ku dla trêdowatych.

Widzenie
Bêd¹c jeszcze m³od¹ dziewczyn¹ Julianna otrzyma³a widzenie, które przedstawia³o tarczê s³oneczn¹, zaœ wed³ug innych Ÿróde³ ksiê¿ycow¹, któr¹ przys³ania³a ciemna plama. ¯ywoty œwiêtych mówi¹ o tym, ¿e widzenie to Julianna otrzymywa³a zawsze,
ilekroæ klêka³a do modlitwy. Sta³o siê to wrêcz jej boleœci¹, gdy¿
nie wiedzia³a, czy to wytwór jej wyobraŸni, czy Bo¿y znak. Prosi³a swoje wspó³towarzyszki o modlitwê o rozeznanie, a Pana Je-

zusa o wyt³umaczenie tajemniczego obrazu. Po d³ugim czasie
modlitwy i pokuty, sam Chrystus objawi³ Juliannie znaczenie widzenia. Tarcza s³oneczna mia³a oznaczaæ Koœció³ œwiêty, zaœ
ciemna plama – brak œwiêta, które w nale¿yty sposób uczci³oby
Najœwiêtszy Sakrament.

Œwiêto przeb³agania i adoracji
Chrystus objawi³ Juliannie, ¿e chocia¿ obchodzi siê uroczystoœæ ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek, to jednak
g³ówny nacisk k³adzie siê w tym dniu na rozwa¿anie Mêki Chrystusa. Bóg chcia³ ustanowienia odrêbnego œwiêta i pragn¹³, by obchodzone by³o w czwartek po niedzieli Trójcy Najœwiêtszej
w ca³ym Koœciele. Œwiêto to mia³o mieæ charakter przeb³agalny za
grzechy wobec Najœwiêtszego Sakramentu oraz mia³o sk³aniaæ
wiernych do adorowania Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie. Julianna podzieli³a siê tym doœwiadczeniem ze swoim spowiednikiem i prosi³a go, by poinformowa³ o tym widzeniu odpowiedni¹ w³adzê koœcieln¹.

Transisturus...
Œwiêto Bo¿ego Cia³a zosta³o wprowadzone w diecezji Leodium bardzo szybko. Wkrótce jednak pokora i pos³uszeñstwo
Dokoñczenie na s. 6
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Bóg za¿¹da³ œwiêta, dokoñczenie ze str. 5
Koœcio³owi œw. Julianny zosta³y wystawione na próbê. Œwiêto zosta³o zniesione, Juliannê zaczêto oskar¿aæ o herezjê. Zakonnica
musia³a uciekaæ, a¿ w koñcu zosta³a rekluz¹ – pustelnic¹ zamurowan¹ w swojej pustelni. Tam zmar³a 5 kwietnia ok. 1258 r. Kultem
Najœwiêtszego Sakramentu zainteresowa³ siê jednak Jakub Pantaleon, archidiakon katedry w Liège. By³ on gor¹cym orêdownikiem kultu eucharystycznego. Kiedy w 1261 r. zosta³ papie¿em,
ju¿ jako Urban IV wprowadzi³ œwiêto Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Pañskiej, wydaj¹c w 1264 r. specjaln¹ bullê „Transiturus de hoc
mundo”. On równie¿ w tym samym roku beatyfikowa³ Juliannê
(b³. Julianna zosta³a kanonizowana przez papie¿a Piusa IX
w 1869 r.). Wkrótce po jego œmierci jednak obchody tego œwiêta
zaczê³y zanikaæ. Jego odrodzenie mia³o miejsce za pontyfikatu
papie¿y Klemensa V, Bonifacego IX i Jana XXII, który wprowadzi³ je w kanon œwi¹t obchodzonych w Koœciele powszechnym.

Polska kolebka
Na ziemiach polskich uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a do obchodów
œwi¹t koœcielnych wprowadzi³ w XIV w. biskup krakowski Nanker, st¹d Kraków jest uznawany za polsk¹ kolebkê obchodów tego œwiêta. PóŸniej procesje zaczê³y siê odbywaæ w wiêkszych
miastach Polski. Wspó³czeœnie, co roku lud Bo¿y oddaje czeœæ
Chrystusowi ukrytemu pod postaci¹ chleba, wychodz¹c na ulice
miast, miasteczek i wsi, by wyznawaæ Jezusa – swojego Pana
i Zbawiciela.
W uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny
pod zwyk³ymi warunkami oraz dodatkowo nale¿y odmówiæ lub
zaœpiewaæ modlitwê „Przed tak wielkim Sakramentem”.
Agnieszka Konik-Korn

BO¯A KREW
Jak czêsto mamy do czynienia z Krwi¹ Chrystusa? Ze wzglêdów praktycznych rzadko przyjmujemy J¹ podczas Eucharystii.
Stare modlitwy zawieraj¹ce wezwanie do Krwi Chrystusa, jak odpowiednia litania czy nowenna, s¹ raczej ma³o znane. Nawet dzisiejsze Œwiêto Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa popularnie
nazywa siê Bo¿ym Cia³em. Warto wiêc dziœ przypomnieæ kult
Krwi Chrystusa, który w Koœciele jest wielk¹ tajemnic¹, ale dostêpn¹ dla ka¿dego.
Obecnoœæ Krwi Chrystusa w œwiecie jest trojaka. Po pierwsze
jest to obecnoœæ historyczna – Jezus ¿y³ naprawdê dwa tysi¹ce lat
temu i wyla³ na ziemiê swoj¹ krew. Po drugie, Krew Chrystusa
jest obecna na ka¿dej Mszy Œwiêtej w postaci wina. Po trzecie,
Krew Chrystusa jest obecna w prze¿yciach duchowych. Czciciele
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa doœwiadczaj¹, ¿e Chrystus ca³y
czas cierpi, a Jego Serce nadal ma otwart¹ ranê.
Kult Krwi Chrystusa spotykamy w Koœciele najczêœciej
w trzech formach. Chronologicznie najstarszy jest kult Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Siêga on XVII wieku. Dziêki objawieniom œw. Ma³gorzaty Alacoque wiemy, ¿e Chrystus nadal cierpi
za ludzkie grzechy, a Jego Serce krwawi, gdy ludzie okazuj¹ mu
wzgardê. Dla uczczenia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa wprowadzono do kalendarza liturgicznego w³aœciwe œwiêto przypadaj¹ce na pierwszy pi¹tek po oktawie Bo¿ego Cia³a. Kult Krwi
Pañskiej w Najœwiêtszym Sercu jest tak¿e obecny w nabo¿eñstwie
pierwszych pi¹tków miesi¹ca oraz nabo¿eñstwach czerwcowych.
200 lat temu œw. Kasper del Bufalo za³o¿y³ Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz dzia³aj¹c¹ przy nim Wspólnotê

Krwi Chrystusa dla œwieckich. Zgromadzenie i wspólnota krzewi¹ duchowoœæ Krwi przypominaj¹c o tym, ¿e by³o siedem momentów w ¿yciu Jezusa, kiedy przela³ Swoj¹ Krew: obrzezanie,
modlitwa w ogrojcu, biczowanie, ukoronowanie cierniem, droga
krzy¿owa, ukrzy¿owanie, otwarcie boku w³óczni¹. Ka¿de z tych
przelañ pozwala odkryæ nowe Ÿród³a ³ask. Istot¹ kultu sprawowanego przez Misjonarzy Krwi Chrystusa jest pielêgnowanie
cnoty pokory. Ma³o kto wie, ¿e w Czêstochowie znajduje siê
Sanktuarium Krwi Chrystusa prowadzone przez to zgromadzenie. Warto je odwiedziæ przy okazji pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
Kult Krwi Chrystusa jest tak¿e obecny w kulcie Bo¿ego
Mi³osierdzia. W modlitwie spisanej 80 lat temu przez œw. Faustynê modlimy siê: „O Krwi i Wodo...”. Strumieñ Krwi Chrystusowej
obecny jest na obrazie Jezusa Mi³osiernego. W „Dzienniczku” œw.
Faustyny spotykamy te same ubolewania Chrystusa, które przed
wiekami wypowiedzia³ do œw. Ma³gorzaty Alacoque. Mówi On
o nieustannym cierpieniu, którego doœwiadcza, a które jest
Ÿród³em Mi³osierdzia dla nas. Wierzymy tak¿e, ¿e ka¿de wezwanie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego odmawianej za dusze czyœæcowe powoduje, ¿e kropla Krwi Pañskiej oczyszcza je.
Krew Chrystusa nadal wiêc jest Ÿród³em ³aski dla wszystkich
¿yj¹cych i zmar³ych. Wa¿ne jednak by o nim pamiêtaæ i czerpaæ
z niego. Misjonarze Krwi Chrystusa zachêcaj¹ wiêc do czêstego
odmawiania Litanii i Nowenny do Najdro¿szej Krwi Chrystusa.
Mo¿na je znaleŸæ w wielu modlitewnikach. Sam Pan Jezus obieca³
wiele ³ask dla czcicieli Jego Najœwiêtszego Serca oraz Krwi.
Marcin Konik-Korn

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

Romanik Henryk, Przygotowanie do beatyfikacji Jana Paw³a II. Rekolekcje. Kraków
2009, s. 111 + audio CD
Jan Pawe³ II. Pamiêæ i to¿samoœæ. Rozmowy na prze³omie tysi¹cleci. Kraków 2005,
s. 174.
Ksi¹¿ka, zachowuj¹c literack¹ formê
konwersacji (zapis rozmów z Castel Gandolfo z roku 1993 z ks. J. Tischnerem i K. Michalskim), porusza krytykê nazizmu i komunizmu, z³a i dobra oraz zachowania poczucia to¿samoœci narodowej istotnej dla dziejów ludzkoœci.
BMK

6

Przepiêknie wydana ksi¹¿ka z licznymi
portretami Ojca Œwiêtego. Dni oktawy rekolekcyjnej, rozwa¿ania duchowe, modlitwa
i ró¿aniec przy grobie Jana Paw³a II. P³yta
przypomina g³os Ojca Œwiêtego, szczególnie wa¿ny „Testament dla narodu”, koñczy
j¹ utwór „£zy matki” w wykonaniu hejnalistów krakowskich.
Wydanie to powinno znaleŸæ miejsce
w naszych domach jako przekaz duchowy
m¹droœci Jana Paw³a Wielkiego.
BMK
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
hase³ pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii do dnia 15 wrzeœnia 2009 r. lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej
w zaklejonych kopertach. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album – „Wielk¹ ilustrowan¹
historiê Koœcio³a”, ufundowan¹ przez o. Stanis³awa Mazgaja.
oprac. MH
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1. Mo¿na w nim trzymaæ rybki.
2. Chroni przed deszczem.
3. „... do ryb”, jeden z cudów
œw. Antoniego.
4. Dobra przyda siê w czasie
urlopu.
5. Niewielka kultowa budowla,
wznoszona przy drogach lub
rozdro¿ach w celach wotywnych, dziêkczynnych, obrzêdowych itp.
6. Miejsce opieki nad ludŸmi chorymi, samotnymi, umieraj¹cymi.
7. Uroczysty pochód z modlitw¹,
œpiewem.
8. Miejsce narodzenia œw.
Antoniego.
9. Bardzo potrzebny ca³emu
œwiatu.
10. Podró¿nik, obie¿yœwiat.
11. Podró¿nik, odwiedza miejsca
œwiête.
12. Np. B³êdowska.
13. Jeden z przyjació³ Tygryska.
14. Œwiêty, patron Szwecji.
15. Naczynie liturgiczne, umo¿liwiaj¹ce ukazywanie konsekrowanej Hostii w czasie procesji
czy adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu.

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album
Adama Bujaka Katedry Polski, ufundowany przez o. Adama B³achuta, otrzymuje pani Zuzanna Mazgaj. Nagroda jest do odebrania
w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Zmartwychwsta³ Pan. Alleluja”.

Magdalena KaŸmierska

Medytacje
nad przydro¿nym krzy¿em
Stoisz tak samotnie
Na tle mrocznej zieleni drzew
Tak jak dawniej
Kipisz bólem
I krzyczysz bólem
I tak jak wtedy
Syn Cz³owieczy
Gotów tob¹
Œwiatu b³ogos³awiæ

Dopisek na promieniu s³oñca
Oœlepiony s³oñcem
Swojego egoizmu
Choæ raz pomyœl o tych co p³akali
Przez twe ostre promienie
***
W szumie liœci zaklêta
W b³êkicie nieba utajona
W blasku s³oñca zawarta
Niepojêta –
Mi³oœci Bo¿ej tajemnica
7
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
ODNOWIÆ SIÊ DUCHEM W MYŒLENIU (EF 4, 23)

MI S J E PA R A F I A L N E Z O KA ZJ I J U BI L E U S Z U
1 0 0 - LE C I A PA RA F I I ( 1 9 0 9 – 2 0 0 9 )
P W. S T Y G MATÓ W Œ W. F RA N C I S ZKA Z A S Y ¯ U
W K R A K O W I E BRO N O W I C A C H W I E L KI C H
SOBOTA, 12 WRZEŒNIA 2009
Wprowadzenie i powitanie misjonarzy
(wrêczenie krzy¿a San Damiano, stu³y i kluczy)
1800 – Msza œwiêta na rozpoczêcie Misji œw.
2045 – Apel Jasnogórski

NIEDZIELA, 13 WRZEŒNIA 2009
Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³
700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
900 – Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y
1030 – Msza œw. z nauk¹ dla dzieci
1200 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
1730 – Nieszpory
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
1900 – Nauka stanowa dla mê¿czyzn
2045 – Apel Jasnogórski

PONIEDZIA£EK, 14 WRZEŒNIA 2009
Bóg pysznym siê sprzeciwia a pokornym ³askê
daje... (1P 5,5)
700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
930 – Nabo¿eñstwo i nauka rekolekcyjna dla
m³odzie¿y z klas gimnazjalnych
1100 – Nabo¿eñstwo i nauka rekolekcyjna dla
dzieci ze szko³y podstawowej
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Szko³a modlitwy
1730 – Ró¿aniec
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
1900 – Nauka stanowa dla kobiet
2045 – Apel Jasnogórski

WTOREK, 15 WRZEŒNIA 2009
S³oñce niech nie zachodzi nad waszym
gniewem (Ef 4,26)
700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
930 – SpowiedŸ œwiêta, nabo¿eñstwo i nauka
rekolekcyjna dla m³odzie¿y z klas gimnazjalnych
00
11 – SpowiedŸ œwiêta, nabo¿eñstwo i nauka
rekolekcyjna dla dzieci ze szko³y podstawowej
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Szko³a modlitwy
1730 – Ró¿aniec
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych

2000 – Nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y szkó³
œrednich, pracuj¹cej i studiuj¹cej z terenu
naszej parafii
2045 – Apel Jasnogórski

1800
2045

– dyskusja
– podsumowanie
– Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
– Apel Jasnogórski

ŒRODA, 16 WRZEŒNIA 2009

PI¥TEK, 18 WRZEŒNIA 2009

W Jego ranach jest nasze zdrowie... (Iz 53,5)
Dzieñ chorych (mo¿liwoœæ odwiedzenia
w kilku domach chorych naszej parafii,
po uprzednim zg³oszeniu u o. Proboszcza)
700 – Msza œw. z modlitw¹ wstawiennicz¹
o uzdrowienie i uwolnienie
930 – Msza œw. z homili¹ i zakoñczenie rekolekcji dla m³odzie¿y z klas gimnazjalnych
1100 – Msza œw. Z homili¹ i zakoñczenie rekolekcji dla dzieci ze szko³y podstawowej
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
00
17 – Szko³a modlitwy
1730 – Ró¿aniec
1800 – Msza œw. z modlitw¹ wstawiennicz¹
o uzdrowienie i uwolnienie
2045 – Apel Jasnogórski

Pojednajcie siê z Bogiem i ludŸmi (2Kor 5,20)
Dzieñ pokuty, postu oraz modlitwy za zmar³ych
700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
800–1000 – SpowiedŸ œw. w koœciele
1100 – Msza œw. po³¹czona z nabo¿eñstwem ¿a³obnym za zmar³ych oraz nawiedzenie
cmentarza
00
15 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700–1900 – SpowiedŸ œw. w koœciele
1700 – Szko³a modlitwy
1730 – Droga Krzy¿owa
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych
2045 – Apel Jasnogórski

CZWARTEK, 17 WRZEŒNIA 2009
Sesja naukowa i zakoñczenie Misji œw.,
po³¹czone z odpustem zupe³nym
930 – rozpoczêcie sesji (moderator)
– powitanie goœci – Proboszcz – o. dr Eligiusz Dymowski OFM
– dr Franciszek Mróz, Franciszkañska parafia w Bronowicach Wielkich: historia,
dzieje, wydarzenia
– o. dr Adam B³achut OFM, Architektura
i wystrój koœcio³a OO. Franciszkanów
w Krakowie – Bronowicach Wielkich
30
11 – mgr Marcin Konik-Korn, Genealogia rodów bronowickich
– dyskusja
1230 – Msza œw. w koœciele
1500 – wznowienie sesji (moderator)
– o. mgr lic. Stanis³aw Mazgaj OFM, Stygmatyzacja œw. Franciszka na tle wspó³czesnych przemian i postaw moralnych
– o. dr Eligiusz Dymowski OFM, Rola wiernych œwieckich w duchowej odnowie
wspólnoty parafialnej

SOBOTA, 19 WRZEŒNIA 2009
Rodzina Bogiem silna (Jan Pawe³ II)
Odnowienie Rodzin
700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ (odnowienie przyrzeczeñ ma³¿eñskich, modlitwa o uzdrowienie wzajemnych relacji w ma³¿eñstwie
i w rodzinie. Równie¿ zapraszamy osoby
¿yj¹ce w zwi¹zkach niesakramentalnych)
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Godzina ró¿añcowa (do piêciu stacji
w koœciele)
1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ (odnowienie przyrzeczeñ ma³¿eñskich, modlitwa o uzdrowienie wzajemnych relacji w ma³¿eñstwie
i w rodzinie. Równie¿ zapraszamy osoby
¿yj¹ce w zwi¹zkach niesakramentalnych)
1900 – Koncert Zespo³u FRATERNITAS
2000 – Nabo¿eñstwo dziêkczynne i zakoñczenie
Misji przy krzy¿u misyjnym

NIEDZIELA, 20 WRZEŒNIA 2009
1200 – Uroczysta Msza œw. jubileuszowo-odpustowa, pod przewodnictwem J. Em. Ks.
Kard. Stanis³awa Dziwisza, metropolity
krakowskiego

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, http: //franciszkanie-bronowice.pl/

Redakcja biuletynu: o. Eligiusz Dymowski (red. nacz.), o. Adam J. B³achut, o. Stanis³aw Mazgaj,
Barbara Mikuszewska-Kamiñska, Ma³gorzata Palim¹ka, Agnieszka Konik-Korn, Marcin Konik-Korn, 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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