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NADE WSZYSTKO WDZIÊCZNOŒÆ BOGU
„Odnowiæ siê duchem w myœleniu” – s³owa œw. Paw³a
z Listu do Efezjan towarzysz¹ nam w tym niezwyk³ym jubileuszowym roku 100-lecia bronowickiej parafii. S³owo Jubileusz mówi nam przede wszystkim o radoœci, której teologiczne znaczenie wyra¿aj¹ biblijne s³owa, ¿e jest to naprawdê „czas ³aski od Pana!” Czas upragniony i pe³en nadziei, zapowiadany przez starotestamentalnych proroków i urzeczywistniony poprzez s³owa i czyny Jezusa Chrystusa. St¹d
te¿ ka¿dy jubileusz zawiera zawsze w sobie tê sam¹ treœæ
i g³êbiê, chocia¿ mo¿e byæ prze¿ywany na ró¿ne sposoby.
Ale nade wszystko – przypomina nam papie¿ Jan Pawe³ II –
„okres jubileuszowy pozwala nam poznaæ jêzyk wymownych znaków, jakimi pos³uguje siê Bo¿a pedagogia, aby
nak³oniæ cz³owieka do nawrócenia i pokuty, które s¹
pocz¹tkiem i drog¹ jego odnowy oraz warunkiem odzyskania tego, czego o w³asnych si³ach nie móg³by zdobyæ: przyjaŸni Boga, Jego ³aski i ¿ycia nadprzyrodzonego – tego ¿ycia,
które jako jedyne mo¿e zaspokoiæ najg³êbsze pragnienia
ludzkiego serca” („Incarnationis misterium”. Bulla og³aszaj¹ca
Wielki Jubileusz Roku 2000, nr 2).
Obchodz¹c jubileusz 100-lecia parafii Stygmatów œw.
Franciszka z Asy¿u radujemy siê wiêc i cieszymy, sk³adamy
Bogu dziêkczynienie, przepraszamy i zanosimy b³agania do
Pana historii i Pana ludzkich sumieñ (por. Jan Pawe³ II, Tertio
millennio adveniente, nr 16), aby jak najpe³niej zaczerpn¹æ
mi³osierdzia i ³ask, odnawiaj¹c siê duchem i myœl¹. Umocnieni Bo¿¹ moc¹ œpiewamy nasz hymn uwielbienia, bo ka¿da jubileuszowa chwila jest nasycona zbawcz¹ obecnoœci¹
Stwórcy i zbawczym Jego dzia³aniem. Dzielimy tê radoœæ
z innymi, poniewa¿ mo¿emy pokazaæ wspó³czesnemu

œwiatu, œwiatu kontrastów i sprzecznoœci, b³¹dz¹cemu nierzadko we mgle fa³szywych ideologii i ateizmu, œwiatu
ogarniêtemu wielkim rozwojem nauki i techniki, a jednoczeœnie propaguj¹cemu coraz to wiêksz¹ falê nienawiœci,
terroryzmu i moralnego relatywizmu, odnowione oblicze
Boga i prawdy o drugim cz³owieku. St¹d te¿ rodzi siê nasza
wdziêcznoœæ, ¿e przez tyle lat – pokolenia ojców, matek
i dzieci – przychodzili i przychodz¹ do tej franciszkañskiej
œwi¹tyni, aby siê modliæ, czuj¹c siê jedn¹ wielk¹ parafialn¹
rodzin¹. Im wiêksza pozostanie nasza wra¿liwoœæ na
krzywdê, niesprawiedliwoœæ i nêdzê wspó³czesnego cz³owieka, tym bardziej mo¿emy przemieniæ ten œwiat, pokazuj¹c swoj¹ postaw¹, ¿e warto zawierzyæ Bogu, bo tylko
w Nim jest ca³a pe³nia prawdy, ludzkich poszukiwañ,
szczêœcia i sensu ¿ycia. Ludzie naszych czasów maj¹ prawo,
by cieszyæ siê Bogiem, który umacnia, pociesza i uzdrawia
serca sko³atane trudami codziennoœci. Jesteœmy ¿ywym
Koœcio³em, „a czy¿ zadanie Koœcio³a nie polega w³aœnie na
tym, ¿e ma on odzwierciedlaæ œwiat³oœæ Chrystusa we
wszystkich epokach dziejów i sprawiaæ, aby blask Jego oblicza zajaœnia³ tak¿e pokoleniom nowego tysi¹clecia?” (Jan
Pawe³ II, Novo millennio ineunte na zakoñczenie Wielkiego Jubileuszu 2000, nr 16). Prze¿ywaj¹c jubileusz naszej parafii, czynimy dziêki i prosimy Boga, aby nie zabrak³o w nas wiary,
odwagi i si³y, do budowania we wspó³czesnym œwiecie, poprzez osobiste œwiadectwo Chrystusowego „królestwa
prawdy i ¿ycia, królestwa œwiêtoœci i ³aski, królestwa sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju” (Prefacja o Jezusie Chrystusie,
Królu Wszechœwiata, nr 49).
Eligiusz Dymowski OFM
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PYCHA – ODWIECZNA CHOROBA DUSZY
¯yj tak, abyœ swoich spraw nie musia³ taiæ przed ludŸmi”
Lew To³stoj
Grzech pychy – ta odwieczna choroba duszy ludzkiej,
przeszkoda w kontakcie z Boskim dekalogiem, bazuj¹ca na
nieuzasadnionym samozadowoleniu, szukaj¹ca widowni,
œwiate³ i oklasków – staje siê coraz bardziej widoczna w naszych wspó³czesnych czasach ziemskiego ¿ycia.
Niepojêta mi³oœæ Stwórcy powo³a³a cz³owieka do ¿ycia
wiecznego, a wiêc po ziemskim pielgrzymowaniu, wkraczamy do niego, ale wczeœniej musimy sobie zapracowaæ na ziemi na szczêœcie wiecznego ¿ycia. Troszczymy siê tutaj na ziemi o zdrowie cia³a, powodzenie ¿yciowe, ale czy pamiêtamy
o zdrowiu duszy?
Cedujemy nasze zdrowie wy³¹cznie medycynie, która nie
mo¿e niestety zapewniæ zdrowia duszy. Odwrotnie, kiedy
cz³owiek posiada czyst¹ duszê, bardzo czêsto pomaga mu
ona w fizycznych lêkach i niedomaganiach.
Wracaj¹c do pojêcia pychy, mo¿emy j¹ przeciwstawiæ dumie uzasadnionej prawym ¿yciem. To dwa przeciwstawne
bieguny postêpowania cz³owieka.
Wiek nasz wpaja w cz³owieka, ¿e jest wielki, samowystarczalny, mo¿e omijaæ podstawowe prawa ustanowione przez
swego Stwórcê. Gloryfikacja ¿ycia czysto konsumpcyjnego
wci¹ga cz³owieka w otch³añ pychy, która ju¿ na pocz¹tku aktu
stworzenia str¹ci³a z nieba „upad³e anio³y”.
Teraz szatan szuka odwetu, dojœcia do cz³owieka poprzez
egoizm, samorozgrzeszenie, wyciszenie g³osu sumienia.
Cz³owiek staje siê pyszny i zarozumia³y, a tym samym krzywdzi bliŸnich. Cz³owiek m¹dry zna swoj¹ autentyczn¹ wartoœæ,
jest skromny, kieruje siê altruizmem.
Znaczenie naszego ¿ycia mierzy nie czas trwania na ziemi,
lecz wielkoœæ jego g³êbi duchowej. „Ka¿dy cz³owiek ¿yje duchem, ale nie ka¿dy o tym wie” – stwierdza L. To³stoj (Aforyzmy, Warszawa 1978, s. 16). Szkoda, ¿e o tym czêsto nie chcemy pamiêtaæ!
Grzech pychy odrzuca mi³oœæ Boga i bliŸniego, nie zezwala na rachunek sumienia, mi³osierdzie, przebaczenie. Pycha
jest przekonana o swojej m¹droœci i wielkoœci, lekcewa¿y wiêc
prawdziwe moralne prawa i autorytety. Wspomaga j¹ podszept szatañski „Jesteœ nieszczêœliwy, ja ci dajê nowy obiekt
uczuæ godny ciebie. Rzuæ rodzinê lub prowadŸ podwójne ¿ycie, oszukuj¹c umiejêtnie swoich bliskich, bêdziesz bezkarny
i szczêœliwy. Jesteœ przecie¿ wielki i wspania³y”.
Szatan dzia³a te¿ za poœrednictwem mediów, wszechobecn¹ pornografi¹, nauk¹ zdrady, zabijania, kultem satanizmu.

Pycha ludzka jest podatna na tak¹ po¿ywkê dla rozwoju
bakterii wszelkiego ziemskiego z³a.
Cz³owieku! Py³ku w kosmosie! Przestañ unosiæ siê pych¹,
Boga nie jesteœ w stanie oszukaæ. Przegrywasz ¿ycie wieczne
za cenê ziemskiego przek³amania, pychy i pró¿noœci.
I znów przytoczê L. To³stoja (op. cit., s. 42): „Nawet dobry
cz³owiek, jeœli nie uzna b³êdów i szuka usprawiedliwienia,
mo¿e staæ siê najgorszym ³otrem...” i dalej (op. cit., s. 13):
„¯ycie jest z³e dlatego, ¿e ludzie ¿yj¹ Ÿle..., a ka¿dy grzech rodzi siê w myœlach”. L. To³stoj nazywa trafnie pychê „rozpasanym egoizmem”. To pod³o¿e dla rozwoju pychy, która poci¹ga za sob¹ g³upotê; m¹dry cz³owiek nigdy nie bêdzie siê
wywy¿sza³ nad innych.
Nie lubimy pysza³ków bezkrytycznie z siebie zadowolonych (zob. œwiat polityki, w³adzy), czêsto spadaj¹ oni szybko
z „wysoka”.
Uzasadniona w³asnymi osi¹gniêciami, bazuj¹cymi na prawie boskim, duma – jest czêœci¹ godnoœci ludzkiej i jednoczeœnie antonimem pychy.
Pycha eliminuje pokorê, stymuluje pokusy, nie tworzy radoœci postêpowania. Jest to oczywiste i zrozumia³e dla sprawiedliwych, nie przywi¹zuj¹cych wagi jedynie do doczesnych
zaszczytów.
M¹dry chrzeœcijanin szuka dobra, a nie jedynie szczêœcia.
K³amstwo szuka argumentów dla w³asnych postêpków, kusi
do siebie mira¿ami szczêœcia, ale zawsze pozostaje samotne.
Prawda i skromnoœæ nigdy nie s¹ samotne, bo pozbawione s¹
pychy i egoizmu.
Cz³owiek w ¿yciu doczesnym mo¿e czuæ siê bezpieczny zawierzaj¹c siê Bogu bez reszty jako jego dziecko. Œw. Pawe³
uwa¿a³, ¿e i w ¿yciu ziemskim i po œmierci nale¿ymy do Pana,
a on stoi za naszym zbawieniem. Bóg jest sternikiem ³odzi
jak¹ jest ¿ycie; wybieraj¹c ³ódŸ za podszeptem szatana giniemy wci¹gani przez grzech pychy w wieczne ciemnoœci.
Bóg stoi obok nas ofiarowuj¹c nam ¿ycie wieczne, kocha
ciszê, kontemplacjê, usuwa lêk otwieraj¹c ramiona na przyjêcie ufaj¹cym mu bezgranicznie. Nie s³uchajmy szeptu z³ego
ducha, pozb¹dŸmy siê balastu pychy z ³odzi naszego ¿ycia,
kierujmy siê prawd¹ i dobrem, a zachowamy prawdziw¹ godnoœæ cz³owieka jako stworzenia Bo¿ego, takiego, które nie
musi skrywaæ swego postêpowania przed œwiatem.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska

B¥DMY WSPÓLNOT¥ EWANGELIZUJ¥C¥
(rozmowa z o. proboszczem Eligiuszem Dymowskim)
Lada chwila rozpoczn¹ siê obchody 100-lecia naszej parafii
oraz 800-lecia istnienia zakonu franciszkanów. Splot tych
wydarzeñ zmusza nas, by zadaæ sobie pytanie – jak my –
œwieccy parafianie mo¿emy w³¹czyæ siê czynnie w prze¿ywanie tego wyj¹tkowego czasu?
Te dwa jubileusze rzeczywiœcie s¹ dla nas wyj¹tkowe. Dla
naœladowców œw. Franciszka 800 lat Zakonu, to doskona³a
okazja, aby poœród wydarzeñ codziennoœci, podj¹æ auten-

tyczn¹ i pog³êbion¹ refleksjê nad swoim powo³aniem i wiernoœci¹ regule franciszkañskiej, która polega „na wiernym zachowywaniu œwiêtej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez ¿ycie w pos³uszeñstwie, bez w³asnoœci i w czystoœci”. Natomiast pos³uga braci mniejszych od ponad stu lat
w Bronowicach Wielkich z pewnoœci¹ przyzwyczai³a wiernych do franciszkañskiego habitu. Ka¿dy wiêc jubileusz jest
cd. na s. 3
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800-LECIE ZATWIERDZENIA
REGU£Y FRANCISZKAÑSKIEJ
Rok 2009 jest rokiem wa¿nych jubileuszy, zarówno dla
naszej parafii jak i dla ca³ego Zakonu franciszkañskiego.
W pewnym sensie te dwa jubileusze splataj¹ siê ze sob¹, bo
w³aœnie od stu lat, bracia mniejsi Prowincji Matki Bo¿ej
Anielskiej, pos³uguj¹ w Bronowicach Wielkich. Zatrzymajmy siê przez chwilê nad jubileuszem 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych.
Rokiem prze³omowym w ¿yciu œw. Franciszka z Asy¿u –
Jana Bernardone, urodzonego w 1181 – by³ rok 1202. Wtedy
to po przegranej bitwie przez Asy¿an przeciwko Perugii, dosta³ siê on do niewoli i przez rok przebywa³ w wiêzieniu. Pobyt w wiêzieniu nie tylko odbi³ siê negatywnie na jego zdrowiu, ale tak¿e zapocz¹tkowa³ jego duchow¹ przemianê. Dotychczasowy król asyskiej m³odzie¿y, coraz czêœciej poszukiwa³ samotnoœci i oddawa³ siê modlitwie prosz¹c Boga, aby
wskaza³ mu co ma czyniæ? W tym czasie Franciszek odkry³,
¿e ma ¿yæ wed³ug œwiêtej Ewangelii naœladuj¹c Jezusa
Chrystusa w ubóstwie i pokorze. Owo odkrycie nie by³o
czymœ nowatorskim, gdy¿ podobne ¿ycie prowadzili ju¿
w XII w. kaznodzieje wêdrowni, m.in. œw. Norbert z Xanten,
a póŸniej cz³onkowie tzw. ruchów pauperystycznych, z których jednak znaczna czêœæ by³a w opozycji do Koœcio³a,
staj¹c siê heretyckimi (waldensi, albigensi, katarzy). Kiedy
oko³o 1206 roku Franciszek rozpocz¹³ ¿ycie ewangeliczne,
zaczêli do³¹czaæ do niego równie¿ inni, którzy podobnie jak
on, pragnêli ¿yæ wed³ug Ewangelii i w ubóstwie. Aby jednak
nie byæ pos¹dzonym o herezjê, Franciszek uda³ siê wraz
z 11 towarzyszami do Rzymu, ¿eby od papie¿a Innocentego
III uzyskaæ potwierdzenie dla takiego sposobu ¿ycia. Mia³o
to miejsce w kwietniu 1209 roku, kiedy to œw. Franciszek
i jego towarzysze z³o¿yli na rêce papie¿a Innocentego III
swoje œluby zakonne. Tak wspomina o tym œw. Franciszek
w Testamencie, gdzie pisze: „Gdy Pan zleci³ mi troskê o braci
nikt mi nie wskazywa³ co mam czyniæ, lecz sam Najwy¿szy
objawi³ mi, ¿e powinienem ¿yæ wed³ug Ewangelii œwiêtej.
I ja kaza³em to spisaæ w niewielu prostych s³owach, i Ojciec
Œwiêty potwierdzi³ mi”. I chocia¿ ta pierwotna wspólnota
franciszkañska nie od pocz¹tku nazywa³a siê zakonem, ale

„pokutnikami z Asy¿u”, to jednak ten w³aœnie rok uznaje siê
za moment zatwierdzenia Regu³y franciszkañskiej i powstania Zakonu Braci Mniejszych. Regu³a ta z czasem zosta³a dopracowana i poszerzona, zaœ ostatecznie zatwierdzona 29 listopada 1223 r., przez papie¿a Honoriusza III.
Nie znamy co prawda treœci pierwotnej Regu³y franciszkañskiej, ale zapewne jej ducha wyra¿a zarówno Regu³a niezatwierdzona z 1221 jak i definitywna, z 1223 roku.
Jedn¹ z g³ównych idei obchodzonego w bie¿¹cym roku
Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Regu³y jest powrót do
Ÿróde³, tzn. do pog³êbionej refleksji nad Regu³¹ i innymi pismami œw. Franciszka oraz do ducha Regu³y franciszkañskiej. W tym celu podejmowane s¹ liczne inicjatywy maj¹ce
na celu odczytanie na nowo duchowej inspiracji œw. Franciszka i zafascynowanie ni¹ ludzi XXI wieku. W skali ca³ej
rodziny franciszkañskiej, wa¿nym wydarzeniem jubileuszowym, które odbi³o siê szerokim echem w œwiecie, by³a
Kapitu³a namiotów, która odby³a siê w Asy¿u w kwietniu
br. Zgromadzi³a ona ok. 2000 braci ze wszystkich ga³êzi
I Zakonu, tzn. Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych, Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów i Trzeciego Zakonu Regularnego.
W Polsce centralne uroczystoœci jubileuszowe odbêd¹ siê
w Krakowie i Wieliczce w dniach 2–4 paŸdziernika 2009 r.
Obejmowaæ bêd¹ m.in. sesjê naukow¹ pt. „Franciszkanie:
przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Kulturotwórcza rola
Zakonu Franciszkanów w Polsce”, wspóln¹ modlitwê, koncerty o tematyce franciszkañskiej, uliczn¹ ewangelizacjê,
noc misyjn¹ itp. Poza tym ka¿da Prowincja franciszkañska
podejmuje w³asne inicjatywy jubileuszowe.
800-lecie zatwierdzenia Regu³y œw. Franciszka, jest okazj¹ do dziêkczynienia nie tylko dla duchowych synów Biedaczyny z Asy¿u, ale tak¿e dla tych wszystkich, którym oni
pos³uguj¹, b¹dŸ to poprzez pracê duszpastersk¹ w parafiach, b¹dŸ g³oszone misje ludowe i rekolekcje, b¹dŸ te¿
przez pos³ugê w konfesjonale.

B¥DMY WSPÓLNOT¥ EWANGELIZUJ¥C¥, cd. ze s. 2

fialnej, która ma uœwiadomiæ sobie, ¿e jest nie tylko wspólnot¹ ewangelizowan¹, ale w sposób dojrza³y sama ma staæ
siê wspólnot¹ ewangelizuj¹c¹. St¹d te¿ ta ró¿nica. Potrzebujemy wszyscy takiego czasu i takiej odnowy.

okazj¹, aby podj¹æ osobist¹ drogê wewnêtrznej przemiany
i nawrócenia. Tak dla zakonników jak i wiernych œwieckich
jest wiele okazji, aby uczciæ godnie te dwa wydarzenia, chocia¿by przez aktywniejsz¹ modlitwê, rozmyœlanie, osobiste
œwiadectwo wiernoœci Bogu, czy konkretne dzie³a mi³osierdzia.
Czym s¹ misje parafialne? Z programu wynika, ¿e to po prostu rekolekcje. Dlaczego wiêc nazywa siê je misjami?
Misje parafialne w odró¿nieniu od dorocznych rekolekcji
wyró¿nia nade wszystko formacyjny charakter chrzeœcijanina. Wielk¹ rolê odgrywa tu niew¹tpliwie sam ich wyd³u¿ony
czas, ze szczególnym zwróceniem na g³oszenie, t³umaczenie
i prze¿ywanie S³owa Bo¿ego oraz celebracjê sakramentów,
prowadzon¹ przez „zespó³ misyjny”, który w mocy Ducha
Œwiêtego i z mandatu Koœcio³a wzywa do indywidualnego
nawrócenia lub duchowego wzrostu danej wspólnoty para-

Stanis³aw Mazgaj OFM

Dlaczego w³aœnie w taki sposób bêdziemy obchodziæ 100.
rocznicê istnienia parafii?
OdpowiedŸ na to pytanie praktycznie zawarta jest w poprzednim wyjaœnieniu. Misje parafialne s¹ tym nadprzyrodzonym kairos, czyli czasem, gdzie Bóg przybli¿a siê i zamieszkuje poœród swego ludu, aby urzeczywistniæ w nim
zbawcze dzie³o mi³oœci. Jak jednak prze¿yjemy ten „czas
³aski”, w du¿ym stopniu i tak bêdzie zale¿eæ to od nas.
Sk¹d siê wzi¹³ pomys³, aby motywem przewodnim misji parafialnych by³y s³owa œw. Paw³a z Listu do Efezjan „Odnowiæ
siê duchem w myœleniu”?
cd. na s. 7
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OSTATNIA
WIECZERZA
W BRONOWICKIM
KOŒCIELE
„Oto ja jestem z wami a¿ do skoñczenia œwiata”. Taki napis u³o¿ony z liter wykonanych z br¹zu, widnieje nad mozaik¹ przedstawiaj¹c¹ Ostatni¹ Wieczerzê umieszczon¹ na
œcianie absydy obecnego prezbiterium koœcio³a, a dawnej
kaplicy Fischerów, wzniesionej w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Wydaje siê, ¿e warto z racji jubileuszu
100-lecia istnienia parafii w Bronowicach Wielkich, przypomnieæ o okolicznoœciach jej powstania, tym bardziej, ¿e
wykonano j¹ kilkanaœcie lat przed rozbudow¹ koœcio³a,
która mia³a miejsce w latach 1973–1979, a dzisiaj stanowi
wa¿ny element jego wystroju i wyposa¿enia. Kiedy bowiem w drugiej po³owie lat 60. ubieg³ego stulecia potrzebom kultu religijnego s³u¿y³a dalej dostawiona do kaplicy
drewniana przybudówka, œcianê absydy obecnego prezbiterium wype³nia³ neogotycki, drewniany o³tarz g³ówny,
pochodz¹cy jeszcze z czasów budowy kaplicy. Niestety,
z up³ywem lat, zarówno o³tarz jak i aran¿acja prezbiterium
nie odpowiada³y ówczesnym wymaganiom i potrzebom
odnowionej liturgii posoborowej. Z tych te¿ wzglêdów,
w okresie administrowania parafi¹ przez o. Sebastiana Pêpiaka, sk¹din¹d osoby uzdolnionej artystycznie i wra¿liwej na piêkno i sztukê (nota bene sam amatorsko i z pasj¹
oddawa³ siê malarstwu), podjêto siê odwa¿nego, ale jednoczeœnie dobrze przemyœlanego przedsiêwziêcia. Wtedy te¿
w latach 1967–1968 nast¹pi³y istotne zmiany w wyposa¿eniu koœcio³a (g³ównie jego prezbiterium), nadzorowane
przez administratora parafii, wspomnianego o. Sebastiana
Pêpiaka. Przede wszystkim usuniêto dawny, neogotycki
o³tarz g³ówny z koñca XIX wieku. Decyzja ta nie nale¿a³a
do ³atwych i budzi³a sporo kontrowersji. Jednak – jak zanotowano w kronice klasztornej – o³tarz g³ówny by³ ju¿ bardzo
zniszczony przez robactwo i chc¹c go ratowaæ, nale¿a³oby (...)
w 80% wymieniæ drzewo i rzeŸby, podorabiaæ brakuj¹ce ich czêœci
(...). Dlatego powsta³a po rozwa¿eniu dok³adnym „za i przeciw”,
œmia³a koncepcja zbudowania [o³tarza] centralnego i z trwa³ego
materia³u.
Podjêto te¿ decyzjê, aby t³em dla nowego o³tarza by³a
plastyczna ilustracja Ostatniej Wieczerzy. Pokryto wiêc
œcianê absydy (poni¿ej okien witra¿owych) ceramiczno-mozaikow¹ p³askorzeŸb¹ o szerokoœci 16 i wysokoœci
2 metrów, przedstawiaj¹c¹ scenê Ostatniej Wieczerzy
z siedz¹cymi za sto³em aposto³ami. Jednak zamiast postaci
Chrystusa, w jej polu centralnym i na tle ozdobionym bo4

gato promieniami, umieszczono tabernakulum integralnie
zwi¹zane z ca³¹ kompozycj¹; dodatkowo wieñczy³ j¹
wspomniany wczeœniej napis: „Oto ja jestem z wami a¿ do
skoñczenia œwiata”. Scena ta stanowi³a t³o nie tylko dla nowego, centralnego o³tarza, ale równie¿ dla ambonki
i chrzcielnicy (te ostatnie ukoñczone w 1968 r.), ustawionych w prezbiterium zgodnie z postulatami posoborowej
reformy liturgicznej. Ca³e prezbiterium zmieni³o w ten
sposób swój dawny wygl¹d, robi¹c teraz wra¿enie optycznie poszerzonego, przejrzystego, a równoczeœnie estetycznego i nowoczesnego. Przy o³tarzu wysuniêtym lekko do
przodu, mo¿na by³o odprawiaæ mszê œw. zarówno tradycyjnie, jak i twarz¹ do wiernych.
Projekt mozaiki oraz ca³¹ now¹ aran¿acjê prezbiterium,
opracowa³ W³adys³aw Jastrzêbski (1906–1995), ceniony artysta malarz, autor licznych obrazów, witra¿y i polichromii, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych,
uczeñ Józefa Mehoffera i Karola Frycza; od 1945 r. mieszkaj¹cy na sta³e w Wieliczce. Wykonawcami jego dzie³a byli
natomiast: artysta rzeŸbiarz Wanda Paw³owska i W³adys³aw Ciupiñski, którzy na czas prac pozostawali w sta³ej
konsultacji z autorem projektu i administratorem parafii.
Poœwiêcenie mozaiki o³tarzowej i prezbiterium mia³o miejsce w uroczystoœæ odpustow¹ Stygmatów œw. Franciszka,
17 wrzeœnia 1967 r., a dokona³ jej ówczesny kustosz (wikariusz Prowincji), o. Zbigniew Su³ek, natomiast nowy o³tarz
konsekrowa³ 4 paŸdziernika tego¿ roku bp Julian Groblicki, sufragan archidiecezji krakowskiej. W tym miejscu wypada znowu powtórzyæ za kronik¹ klasztoru, ¿e tak nowy
o³tarz jak i dokonane zmiany ca³ego prezbiterium – zosta³y przyjête przychylnie i ocenione jako udana inwestycja – zarówno
przez ksiê¿y jak i wiernych.
Koñcz¹c, nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e ju¿ wczeœniej, bo
w 1964 r., równie¿ z inicjatywy o. Sebastiana, w tej czêœci
koœcio³a wymieniono okna witra¿owe, a ponadto
w oknach absydy wstawiono trzy nowe witra¿e figuralne,
przedstawiaj¹ce Ducha Œwiêtego, Stygmatyzacjê œw. Franciszka z Asy¿u i œw. Antoniego z Padwy. Zosta³y one wykonane w Krakowskim Zak³adzie Witra¿y S. G. ¯eleñski,
wed³ug projektów wspó³pracuj¹cej z powy¿sz¹ firm¹
artysty-plastyka, Reginy Rych³owskiej-Moliñskiej.
Adam J. B³achut OFM
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. KLARA Z ASY¯U
W cyklu „œwiadkowie œwiêtoœci”, przypominamy postaæ œw.
Klary z Asy¿u, jednej z najwierniejszych naœladowczyñ
œw. Franciszka z Asy¿u, która sama siebie nazywa³a „roœlink¹
œw. Franciszka”.
Urodzi³a siê w Asy¿u w 1193/1194 roku, w rodzinie
szlachecko-rycerskiej. Nale¿a³a wiêc do krêgu kultury, w którym w odniesieniu do kobiety podkreœlano takie cnoty jak:
wzorow¹ troskê o dom i rodzinê, rodzinnoœæ, uprzejmoœæ, serdecznoœæ, goœcinnoœæ, zainteresowanie problemami kulturalnymi, spo³ecznymi i politycznymi oraz mi³osierdzie wobec
s³abych i wszelkiego rodzaju ubogich, po³¹czone z dyskrecj¹,
a tak¿e zmys³ praktyczny w³aœciwy dla tej, która powinna byæ
„pani¹” w domu i poza nim.
Przymioty te, wyniesione z domu rodzinnego, cechowa³y
tak¿e Klarê Favarone, która ju¿ w m³odoœci okaza³a si¹ „pani¹” jedyn¹ i niepowtarzaln¹. Posiada³a bowiem siln¹,
twórcz¹ i fascynuj¹c¹ osobowoœæ, odznacza³a siê rzadk¹ uczu-

ciowoœci¹ ludzk¹ i matczyn¹, otwart¹ na wszelk¹ dobr¹
i piêkn¹ mi³oœæ – zarówno do Boga jak i do ludzi oraz wszystkich stworzeñ.
Œwiadkowie jej m³odoœci w procesie kanonizacyjnym zgodnie zeznawali, ¿e Klara by³a osob¹ roztropn¹, ³agodn¹ i piêkn¹
z wygl¹du. Czêsto czêœæ tego co otrzymywa³a do spo¿ycia, zachowywa³a i posy³a³a ubogim. Pod wytwornymi szatami nosi³a p³ótno z koziej sierœci, takie jakiego u¿ywali ludzie ubodzy
i s³u¿¹cy; poœci³a, trwa³a na modlitwie oraz dokonywa³a wielu
innych zbo¿nych dzie³.
Nie mo¿e wiêc dziwiæ fakt, ¿e tak bogato uposa¿ona w dary
natury i ³aski, w 1212 roku Klara maj¹c 18 lat opuœci³a dom
rodzinny, i w Porcjunkuli z r¹k œw. Franciszka przyjê³a habit
zakonny, poœwiêcaj¹c siê ca³kowicie swojemu oblubieñcowi Jezusowi Chrystusowi. Przez pewien czas przebywa³a w opactwie benedyktynek œw. Paw³a w Bastii, ale idea³ monastyczny
¿ycia zakonnego nie odpowiada³ Klarze. Chcia³a ona podobnie
jak Franciszek, ¿yæ wed³ug Ewangelii, naœladuj¹c Jezusa
Chrystusa w Jego ubóstwie i pokorze. Powróci³a wiêc do Asy¿u
i zamieszka³a przy koœció³ku œw. Damiana, który kilka lat
wczeœniej odbudowa³ œw. Franciszek. Tutaj bardzo szybko
do³¹czy³a do Klary jej m³odsza siostra Agnieszka oraz inne naœladowczynie, daj¹c pocz¹tek Zakonowi Ubogich Pañ, nazywanych popularnie klaryskami. W tym ma³ym i ubogim klasztorku, Klara prze¿y³a 42 lata, oddaj¹c siê modlitwie, milczeniu, ubóstwu, pokucie i mi³oœci wobec sióstr. Zmar³a 11 sierpnia 1253 roku. Dwa dni przed œmierci¹ odwiedzi³ j¹ papie¿ Innocenty IV i zatwierdzi³ napisan¹ przez Klarê Regu³ê. Jej cia³o
zosta³o pochowane w koœciele œw. Jerzego, w tym samym,
w którym wczeœniej pochowano œw. Franciszka. Dwa lata póŸniej zosta³a kanonizowan¹ i og³oszon¹ œwiêt¹ przez papie¿a
Innocentego IV.
To co uderza przy pierwszym zetkniêciu siê ze œw. Klar¹, to
jej silny charakter, który pozwoli³ jej pokonaæ wszelkie trudnoœci, których doœwiadcza³a w realizacji swojego powo³ania. Ten
silny charakter pomóg³ jej odrzucaæ wszelkie propozycje
ma³¿eñstwa; przeciwstawiæ siê krewnym, kiedy chcieli j¹ odwieœæ od s³u¿by Chrystusowi; przyjmowaæ wszelkie cierpienia,
choroby, udrêki fizyczne i moralne oraz broniæ przywileju ubóstwa, jedynego w swoim rodzaju w tamtych czasach, nawet
przeciw kardyna³om i papie¿om, aby pozostaæ „a¿ do koñca”
wiern¹ powo³aniu, jakim obdarzy³ j¹ Bóg za poœrednictwem
œw. Franciszka.
Z wielu wydarzeñ z ¿ycia œw. Klary chcia³bym przytoczyæ
jedno, dziêki któremu zosta³a ona og³oszona patronk¹ telewizji. W Legendzie o œw. Klarze Tomasz z Celano opowiada jak to,
Klara bêd¹c ju¿ powa¿nie chor¹, w noc Bo¿ego Narodzenia,
„kiedy œwiat razem z anio³ami cieszy siê narodzeniem Dzieciêcia”, gdy wszystkie siostry posz³y na modlitwê o pó³nocy do
chóru, zosta³a sama. „Gdy zaczê³a myœleæ o maleñkim Jezusie
i bardzo bola³a, ¿e nie mo¿e braæ udzia³u w chwalbach ku Jego
czci, (...) nagle w jej uszach zabrzmia³ ów przedziwny œpiew, jaki odprawiano w koœciele œw. Franciszka. S³ysza³a braci radoœnie œpiewaj¹cych psalmy, melodie kantorów oraz granie instrumentów”. Poniewa¿ miejsce, gdzie odbywa³o siê nabo¿eñstwo i miejsce, gdzie znajdowa³a siê Klara by³y doœæ znacznie
oddalone nie mo¿na by³o, „na sposób ludzki, tego wszystkiego
s³yszeæ. Wobec tego, albo to nabo¿eñstwo zosta³o Bosk¹ moc¹
nag³oœnione tak, ¿e dociera³o a¿ do niej, albo jej s³uch zosta³
wzmocniony ponad ludzk¹ miarê. Wszak¿e, dozna³a jeszcze
wiêkszego cudu, gdy¿ zobaczy³a ¿³óbek Pañski”. Og³¹daj¹c
wiêc telewizjê pamiêtajmy, ¿e to œw. Klara jest jej patronk¹
i szukajmy w niej dobra i tego, co buduje nasz¹ ludzk¹ i chrzeœcijañsk¹ osobowoœæ.
Stanis³aw Mazgaj OFM

5

Nr 47

Nie samym chlebem...

Jubileusz 100-lecia parafii

NOWA ULICA W BRONOWICACH WIELKICH
Jubileusz 100-lecia istnienia franciszkañskiej parafii w Krakowie-Bronowicach Wielkich daje wyj¹tkow¹ okazjê do podejmowania wielu inicjatyw, które na trwa³e mog¹ wpisaæ siê
w historiê Krakowa i naszej Archidiecezji. Jedn¹ z nich by³a
proœba skierowana do W³adz Miasta, aby któraœ z nowych ulic
Bronowic Wielkich nosi³a nazwê ojca Eugeniusza Krajewskiego, d³ugoletniego duszpasterza parafii i budowniczego koœcio³a. Przychylnoœæ Rady Miasta Krakowa i Pana Prezydenta,
pozwala nam ju¿ dzisiaj cieszyæ siê tym jak¿e uroczystym faktem.
O. Eugeniusz Krajewski urodzi³ siê 31 sierpnia 1936 roku
w miejscowoœci Budziska na Kujawach. W 1955 roku wst¹pi³
do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej.
Studia filozoficzno-teologiczne odby³ w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy na Stradomiu. W dniu 21 czerwca
1963 roku przyj¹³ œwiecenia kap³añskie z r¹k ks. bpa Juliana
Groblickiego, w koœciele parafialnym Ksiê¿y Salezjanów na
Dêbnikach. W sierpniu 1966 roku Zarz¹d Prowincji skierowa³
go do pracy w Bronowicach Wielkich powierzaj¹c mu obowi¹zki wikariusza parafii i katechety. Po szeœciu latach, w lipcu 1972 roku, zosta³ wybrany prze³o¿onym klasztoru i proboszczem bronowickiej parafii, w której pracowa³ do roku
1984. By³ to niew¹tpliwie trudny czas w ca³ej powojennej hi-

storii Polski, zwi¹zanej z systemem komunistycznym. Mimo
to, o. Eugeniusz zaraz po objêciu probostwa rozpocz¹³ starania o pozwolenie na remont i przebudowê bronowickiej
œwi¹tyni pw. Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u. Po wielkich
trudach uda³o siê dokonaæ zamierzonego dzie³a i doprowadziæ do koñca budowê nowego koœcio³a, pod którego kamieñ
wêgielny wmurowa³ 26 wrzeœnia 1976 roku kardyna³ Karol
Wojty³a, ówczesny metropolita krakowski. Bez starañ, zabiegów i wielkiej motywacji swoich parafian przez o. Eugeniusza, trudno dziœ powiedzieæ jak d³ugo trwa³aby ta historia. Ponadto jako duszpasterz i gospodarz, o. Eugeniusz w czasie
stanu wojennego organizowa³ wraz z wieloma parafianami
niezbêdn¹ pomoc dla poszkodowanych i internowanych, nara¿aj¹c przy tym wielokrotnie samego siebie. Po odejœciu
z Bronowic Wielkich, o. Eugeniusz pracowa³ w ró¿nych domach Prowincji. Ostatni¹ jego placówk¹ by³ klasztor w Brodnicy, gdzie pe³ni³ funkcjê gwardiana i proboszcza parafii
przyklasztornej. Zmar³ po ciê¿kiej chorobie 4 kwietnia 1997
roku. W dowód wdziêcznoœci i ¿yczliwej pamiêci, oddajemy
mu dziœ ho³d poprzez nadanie nazwy nowej ulicy imieniem
tego zas³u¿onego duszpasterza, sk¹din¹d skromnego
kap³ana i zakonnika.
Eligiusz Dymowski OFM

W A R T O
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)
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Martin Charles, Kiedy p³acz¹ œwierszcze.
Kraków 2008, s. 429.

Dorota Terakowska, Poczwarka, Kraków
2001, s. 323

„¯ycie w drodze po œmierci jest pó³cieniem, nêdznym aktorem, który swoj¹ rolê,
przez parê godzin graj¹c na scenie, w nicoœæ
przepada...”
Jest to ksi¹¿ka o uczuciu mi³oœci, szlachetnym postêpowaniu, objawia jak kruche
jest nasze ziemskie ¿ycie, uczy poœwiêcenia
dla bliŸnich, zapominania w³asnych smutnych wspomnieñ na rzecz s³u¿enia potrzebuj¹cym pomocy p³yn¹cej z serca.
BMK

Ksi¹¿ka poœwiêcona jest „dzieciom gorszego Boga”, kalekim, z zespo³em Downa,
dzieciom nienarodzonym. Autorka wkracza
w g³¹b tych dzieci spragnionych w duszy
mi³oœci i akceptacji otoczenia. Porusza odwieczne zagadnienie jak kochaæ i rozumieæ
dziecko – dar Boga, nosz¹ce w duszy pragnienie mi³oœci i mimo braku komunikacji
z nim, poj¹æ jego myœli, odczucia, marzenia.
BMK
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B¥DMY WSPÓLNOT¥ EWANGELIZUJ¥C¥, cd. ze s. 3

Uwa¿am, i¿ nadszed³ odpowiedni moment dla katolików
w naszym kraju, aby dokonaæ swoistego rachunku sumienia.
Historyczno-wolnoœciowe przemiany nie pozosta³y bez
znacznego wp³ywu na religijnoœæ Polaków. Nie chcê absolutnie dramatyzowaæ sytuacji, ale trzeba usilnie powracaæ do
Ÿróde³ wiary i m¹drej tradycji. Trochê „rozmy³o siê” nam
duszpasterstwo masowe. Istnieje zatem wielkie pole do
dzia³ania dla katolików œwieckich. Problem jest tylko w tym,
jak bardzo chc¹ siê czynnie zaanga¿owaæ w odnowê siebie,
Koœció³ i staæ siê autentycznymi œwiadkami ewangelicznej
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prawdy. S³owa wielkiego Aposto³a Narodów s¹ doskona³¹ ku
temu inspiracj¹ i motywacj¹. Poczekajmy wiêc na ich owoce.
Co wed³ug Ojca jest najistotniejszym punktem obchodów jubileuszu? Na co mamy zwróciæ szczególn¹ uwagê?
Zawsze najwa¿niejszy jest Bóg i nasza relacja do Niego.
Chcia³bym, abyœmy po tym Jubileuszu byli lepsi nie tylko dla
siebie, ale równie¿ abyœmy z jeszcze pe³niej dojrza³¹ wiar¹
stali siê dla innych autentyczn¹, zaanga¿owan¹ sercem,
wspólnot¹ ewangelizuj¹c¹.
Rozmawia³a: Agnieszka Konik-Korn

£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

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 koñca paŸdziernika 2009 r. lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej
w zaklejonych kopertach. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album – „Skarby klasztorów”
Adama Bujaka, ufundowan¹ przez o. proboszcza.
oprac. MH
1

1. Œwiêty „od Krzy¿a”
2

2. Œwiêta, najwierniejsza naœladowczyni œw. Franciszka
z Asy¿u

3

3. Œwiêta z £agiewnik

4

4. Œwiêty z Pietrelciny
5

5. Œwiêty, brat Chmielowski
6. Œwiêty, którego imiê kojarzy siê
z mi³oœci¹

6

7

7. B³ogos³awiona Matka
z Kalkuty

8

8. Œwiêta, jej wspomnienie obchodzimy 13 grudnia

9

9. Matka Bo¿a
10

10. Œwiêta polska Królowa
Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ wspania³e
albumowe wydanie Wielkiej Ilustrowanej Historii Koœcio³a, autorstwa o. Guya Bedouelle’go, ufundowane przez o. Stanis³awa Mazgaja,
otrzymuje pani Weronika Bu³a ze Studzieñca z woj. mazowieckiego. Nagrodê wyœlemy poczt¹. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o:
„Wakacje z Jezusem”.
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Dan Kurzman, Misja Specjalna. Hitlerowski
plan zajêcia Watykanu i porwania papie¿a.
Poznañ 2008, s. 287.
Georgette Blaquière, Dyskretna obecnoœæ
Maryi. Kraków 2009, s. 145.
Ksi¹¿ka stanowi rozwa¿ania o Maryi i jej
zwi¹zku z Jezusem od chwili Zwiastowania
a¿ do ukrzy¿owania, utrzymane w formie rekolekcyjnej na temat wiary i dogmatów dotycz¹cych Matki Bo¿ej i Jej Drogi Krzy¿owej
BMK

Autor, by³y korespondent zagraniczny
dziennika „Washington Post” opisuje
w swojej ksi¹¿ce zakulisow¹ historiê spisku
przeciwko Watykanowi i „misjê specjaln¹”
uprowadzenia papie¿a Piusa XII. Jest wrzesieñ 1943 roku, porwanie papie¿a zaplanowano z równoczesn¹ deportacj¹ rzymskich
¯ydów do Auschwitz. Ksi¹¿ka zawiera bogat¹ bibliografiê dotycz¹c¹ ww. tematu.
BMK
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O tym, jak œwiêtowaæ radoœnie...
– Wiesz, ¿e dzisiaj Bartek ma urodziny? – zapyta³am Miko³ajka.
– Dzisiaj? Pierwszego wrzeœnia? Nie wiedzia³em –
odpar³ zdziwiony.
– Pierwszego wrzeœnia rozpoczyna siê szko³a i do
tego jeszcze urodziny, Ja chyba nie chcia³bym mieæ
urodzin w takim dniu. Nikt by o nich nie pamiêta³,
bo wa¿niejsze jest pójœcie na rozpoczêcie roku szkolnego – trochê ¿alu da³o siê wyczuæ w g³osie mojego
dziecka.
– Zapomnia³eœ jeszcze dodaæ, ¿e pierwszego wrzeœnia dok³adnie w 2009 roku obchodzimy 70. rocznicê
wybuchu ostatniej œwiatowej wojny, której, na szczêœcie, ani ja, ani ty nie pamiêtamy.
– No to po co obchodzimy coœ, czego nie pamiêtamy? Bartek przynajmniej ¿yje i mo¿e cieszyæ siê
swoimi urodzinami. Ale wojna? Mo¿e lepiej by³oby
o niej zapomnieæ? – zaduma³ siê Miko³aj.
– Pewnie masz racjê, bo rocznice bywaj¹ smutne
ale i radosne.
– Ta Bartkowa rocznica, tak jak dla ka¿dego innego
dziecka jego urodziny, s¹ radosne, bo razem z rodzicami wspomina siê najpiêkniejsze chwile szczêœcia,
ale czasem te¿ wspomina siê smutne dni, tylko po to,
aby uœwiadomiæ sobie, jak wiele dobra na co dzieñ
otrzymujemy od Pana Boga, ¿e pozwala nam wychodziæ ze smutku i nadal cieszyæ siê ¿yciem – wyjaœni³am
synowi.
– Ale ta wojna...
– No có¿, by³oby lepiej nie wspominaæ takich wydarzeñ lecz jeœli ju¿ siê zdarzy³y, to ka¿da ich rocznica
musi nam uœwiadamiaæ, ¿e musimy stawaæ siê lepsi,

wype³niaæ Bo¿e Przykazania, ¿eby nigdy ju¿ nie powtórzy³a siê ta historia.
Miko³aj wydawa³ siê uspokojony tym wyjaœnieniem.
– Ja tam wolê te radosne rocznice. Na przyk³ad
urodziny Pana Jezusa – odrzek³ zadowolony.
– To prawda, Bo¿e Narodzenie, to chyba najradoœniejsza rocznica urodzin, jaka przytrafia siê nam co
rok. Ale zanim Bo¿e Narodzenie, to w tym roku Parafia nasza obchodzi setn¹ rocznicê swoich urodzin,
czyli mówi¹c po doros³emu sto lat temu powsta³a.
– No to œpiewajmy sto lat! Sto lat! Niech ¿yje, ¿yje
nam! – radoœnie podchwyci³ melodiê Miko³aj.
– Masz racjê! Cieszmy siê i dziêkujmy, ¿e od stu lat
mamy gdzie wspólnie z innymi modliæ siê, spotykaæ
na coniedzielnej Mszy œw., spowiadaæ siê i obchodziæ
radosne uroczystoœci œwi¹teczne, œluby i chrzty – doda³am.
Radujmy siê i œwiêtujmy, bo dane nam by³o urodziæ
siê tutaj, pracowaæ, modliæ siê, cieszyæ, gdy dni by³y
szczêœliwe i p³akaæ, gdy spotyka³ nas smutek.
Przez te sto lat, poznaliœmy i po¿egnaliœmy wielu
bliskich i nieznanych, uda³o nam siê prze¿yæ kawa³ek
tej historii, któr¹ dziœ nazywamy stuleciem Parafii
Stygmatów œw. Franciszka w Bronowicach.
Jak Ci dziêkowaæ, ¿eœ mi da³ tak wiele,
i¿ jestem w ¿yciu, jak ów goœæ przygodny,
co zaproszony zosta³ na wesele
niespodziewanie i nie odszed³ g³odny.
(Leopold Staff, Radoœæ, fragm.)
MP

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: //www.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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