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WPATRZENI Z NADZIEJ¥ W NIEBO
Adwent rozpoczyna w Koœciele nowy rok liturgiczny.
Dla chrzeœcijanina jest to czas wype³niony nadziej¹, a têsknota za Bogiem, jeszcze pe³niej objawia siê w tym niezwyk³ym, bezpoœrednim oczekiwaniu na Zbawiciela. Dlatego za ka¿dym razem niepowtarzalny, adwentowy pocz¹tek
roku liturgicznego, stawia przed nami zasadnicze pytanie:
jak¹ rolê w codziennej mojej egzystencji odegra znów Bóg,
i co mam uczyniæ, aby wiernoœæ Jego przykazaniom nie by³a
dla mnie duchow¹ tortur¹, ale prawdziwym aktem mi³oœci?
Misterium Chrystusa obejmuje kilka istotnych tajemnic,
a mianowicie: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejœcie, œmieræ
krzy¿ow¹, powrót i wiecznoœæ. Refleksja nad nimi stanowi
wiêc podstawowe zadanie, które trzeba realizowaæ przez
ca³e swoje ¿ycie, by móc z ka¿dym rokiem spogl¹daæ na
Bo¿e tajemnice bardziej dojrzale i coraz powa¿niej. Te zbawcze wydarzenia, maj¹ nak³oniæ nas do nieustannie œwie¿ej
i pog³êbionej kontemplacji, która w ¿ycie chrzeœcijanina powinna wnosiæ wci¹¿ nowe wartoœci duchowe.
Jak¿e bogato na tym tle jawi siê ca³a teologia liturgiczna
Adwentu, nasycona radoœci¹ oczekuj¹cego na Zbawiciela
ludzkiego serca. Nieobecnoœæ wo³ania „Gloria” ma na celu
podkreœliæ jego znaczenie i moc, bowiem zabrzmi ono z ca³ej
si³y w betlejemsk¹ noc narodzin. St¹d te¿ Adwent, to nade
wszystko apostolskie wo³anie: Radujcie siê zawsze w Panu; raz
jeszcze powtarzam: radujcie siê! Niech bêdzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumia³a ³agodnoœæ: Pan jest blisko! (Flp 4, 4).
Wzajemne zrozumienie i ¿yczliwoœæ, pokój i pojednanie,
maj¹ obwieszczaæ œwiatu potêgê dobra, które nadchodzi,

bowiem Jezusa Chrystusa przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwa³a z wielk¹ mi³oœci¹, Jan Chrzciciel zwiastowa³ Jego przyjœcie i og³osi³ Jego obecnoœæ wœród ludu (Prefacja
Adwentowa nr 2).
Czas Adwentu wi¹¿e siê równie¿ z naszym osobistym
wyrzeczeniem, postanowieniami i czynami pokuty. I chocia¿ w swoim klimacie ró¿ni¹ siê one od Wielkiego Postu,
niemniej jednak ich sens prowadzi nas w nieodleg³¹
przysz³oœæ, któr¹ bêdziemy prze¿ywaæ przez ca³y rok liturgiczny. Jak¿e s¹ przy tym bogate zwyczaje i tradycje adwentowe, chocia¿by znane w Polsce od œredniowiecza Roraty ku
czci Matki Bo¿ej, gwiazdy zarannej, z dodatkowo zapalon¹
œwiec¹, symbolizuj¹c¹ w³aœnie Tê, która poprzedzi³a przyjœcie na œwiat prawdziwej Œwiat³oœci – Chrystusa. Wspólna
modlitwa i zapalane w kolejne niedziele Adwentu œwiece, s¹
znakiem ludzkiego czuwania i gotowoœci na narodziny
Bo¿ego Syna.
Jak prze¿yjesz ten Adwent, zale¿eæ bêdzie i tak przede
wszystkim od ciebie. Mam jednak nadziejê, ¿e nie przejdziesz obojêtnie, ale zadumasz siê nad jego symbolik¹, duchowym wymiarem i sensem. Mo¿e powrócisz po latach
nieobecnoœci, aby nie tylko ucieszyæ oczy choink¹, kolorowymi ³añcuchami i bombkami, ale nade wszystko bêdzie to
znowu twój Adwent spotkania z niewinn¹ potêg¹ Mi³oœci,
która przychodzi na ten œwiat, aby ka¿dy, kto w Ni¹ uwierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne (por. J 3, 16). I co ty na
to?
Eligiusz Dymowski OFM
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„EFFETA”! – OTWÓRZ SIER
Effeta1, s³owo z jêzyka aramejskiego (j. grecki – effata)
u¿yte w trybie rozkazuj¹cym przez Chrystusa uzdrawiaj¹cego cz³owieka prosz¹cego Go o dokonanie cudu,
wymaga szczególnego przemyœlenia jego g³êbokiego znaczenia.
Chrystus móg³ bez s³owa dokonaæ aktu uzdrowienia,
wzniós³ jednak oczy ku Ojcu i wyrzek³ to w³aœnie s³owo.
Odnosi³o siê ono równie¿ do wszystkich obecnych wówczas ludzi.
Otwórz siê! nie – popatrz, us³ysz, tylko – otwórz siê.
Chcia³oby siê dzisiaj wykrzyczeæ w³aœnie to naszemu zwaœnionemu œwiatu.
Otwórz siê cz³owieku na mi³oœæ, dobroæ, mi³osierdzie,
przebaczenie – popatrz na swoich bliŸnich i œwiat, zobacz
ich zmartwienia i troski, zapobiegaj omijaniu przykazañ
Boskich.
Posiadamy doskona³y wzrok, s³uch, umiemy mówiæ, ale
pozostajemy œlepi, g³usi i niemi na otoczenie. Egoizm nie
pozwala nam otworzyæ oczu, uszu i serca, tym samym pozbawia nas daru prawdziwego postrzegania prawdy i dobra oraz pe³nienia dobrych uczynków.
„By³em g³odny a nie nakarmi³eœ mnie, by³em nagi a nie
przyodzia³eœ mnie, by³em bezdomny a nie przyj¹³eœ mnie
pod swój dach” – kiedy us³yszymy te s³owa, bêdzie ju¿ za
póŸno otworzyæ siê przed Bogiem i ludŸmi.
„Effeta” brzmia³o stale w homiliach, kazaniach i pismach Ojca œw. Jana Paw³a II. Kierowa³ je do zebranych
t³umów podczas licznych pielgrzymek, ale ilu sprawiedliwych pojê³o sens s³owa, wo³ania, jakie ono nios³o w sobie
i ilu otwar³o siê prawdziwie na Jego s³owa, ilu je dzisiaj nosi
w sercu?

Effeta!
Otwórz szeroko oczy
na œwiat i cz³owieka.
Niech s³owa prawdy
docieraj¹ do uszu i serca.
*
Naucz siê pojmowaæ
ABSOLUT dobra i prawdy.
Kiedy dokona siê otwarcie
na s³owa Chrystusa
skierowane do ciebie
nie bêdziesz ju¿ d³u¿ej
œlepy, g³uchy i niemy.
*
Doznasz prawdziwie
cudu uzdrowienia.
2009
BMK
2

S³uchamy ewangelii i kazañ w czasie Mszy œwiêtej, ale
czy jesteœmy otwarci na przekazywan¹ ich treœæ i naukê?
Krzycz¹ca rzeczywistoœæ, jaka nas otacza, pe³na jest fa³szywych obrazów i s³ów, zag³usza i oœlepia cz³owieka, ka¿e widzieæ i s³yszeæ to, co jest wygodne „steruj¹cym” ludzkimi zachowaniami zmierzaj¹cymi do podeptania Dekalogu.
„Chrystus z pewnoœci¹ pragnie wiary. Pragnie jej od
cz³owieka i dla cz³owieka. Osobom szukaj¹cym u Niego
cudu mówi³ «wiara ciê uzdrowi³a» (por. Mk 10, 52)”2.
Prosz¹cy o ³askê i cud uzdrowienia wierzy³ g³êboko, ¿e
Chrystus go uzdrowi – i dozna³ cudu.
„Trzeba us³yszeæ na nowo g³os Boga..., a je¿eli siê tego nie
s³yszy, to byæ mo¿e dlatego, ¿e siê nie «otwiera» wewnêtrznego s³uchu, aby Go us³yszeæ” (op. cit., s. 107). Chrystus czêsto mówi³ o ludziach, którzy „patrz¹c nie widz¹ i s³uchaj¹c
nie s³ysz¹” (por. Mt. 13,13 – op. cit., s. 107).
Œlepi i g³usi na Bosk¹ Prawdê budujemy ziemskie ¿ycie
wy³¹cznie na w³asny u¿ytek, jak¿e krótki niekiedy i nietrwa³y. ¯ycie samo w sobie jest wspania³ym darem Stwórcy
dla cz³owieka. Je¿eli otworzymy siê na s³owo Bo¿e zaczniemy pojmowaæ prawdê absolutn¹, doceniaæ ofiarowane
ziemskie ¿ycie, a po nim WIECZNOŒÆ, to mo¿e bêdzie
nam ³atwo mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego.
Serce cz³owieka „otwarte” korzysta w³aœciwie z przekazów ustnych i pisemnych dyktowanych przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ, trzy uczucia niezbêdne ka¿demu z nas.
Zadajmy wiêc sobie pytanie czy ka¿dy cz³owiek umie
i mo¿e otworzyæ oczy i uszy, widzieæ i s³yszeæ, czy te¿
grzesz¹c pych¹ staje siê œlepy i g³uchy nawet na g³os
w³asnego sumienia?
Jeœli nie kieruje nami wiara, nadzieja i mi³oœæ stajemy
siê bezdusznym g³azem, nie ¿yjemy, pozorujemy dzia³anie
w „wyœcigu szczurów” – donik¹d.
Wystarczy odwiedziæ jakikolwiek cmentarz i zadumaæ
siê nad zmar³ymi pogrzebanymi z ich d¹¿eniami ¿yciowymi i zastanowiæ siê ilu z nich uda³o siê „otworzyæ” w czasie
ziemskiej pielgrzymki do wiecznoœci.
Okres oczekiwania na narodziny Zbawiciela przygotowuj¹c nas do radosnego powitania Dzieci¹tka, budzi mi³oœæ w sercach, stajemy siê lepsi, wyciszeni i „otwieramy
siê” na cud narodzin Syna Bo¿ego, czujemy ciep³o wewnêtrzne, spokój, ale czy wszyscy? Czy wszyscy umiemy
s³yszeæ dobr¹ nowinê Zwiastowania, narodzin Tego, który
zosta³ pos³any od Ojca aby zbawiæ œwiat i „otworzyæ” nasze
umys³y na dobro i prawdê?
Na te pytania musi ka¿dy z nas odpowiedzieæ sobie
w duszy zgodnie z g³osem sumienia i rachunkiem jaki od
niego dostanie.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
1

Effata (j. grecki) = otwórz siê, to formu³a po³¹czona z gestem
dotyku uszu i jêzyka g³uchoniemego (MK 7,33–34). Od 1972 u¿ywana przy Chrzcie œw. doros³ych (zob. Encyklopedia Katolicka, Lublin
1983, t. 4, kol. 680).
2
Zob. w: Przekroczyæ próg nadziei, Jan Pawe³ II, Lublin 1994,
s. 144.

Adwent 2009

Nie samym chlebem...

Nr 48

Z pamiêtnika domowe j gospodyni

US£YSZEÆ ADWENT
– Co u Ciebie s³ychaæ? – kolejny raz w ci¹gu dnia,
tygodnia czy miesi¹ca pada w moj¹ stronê mi³e pytanie, które odbieram jako zachêtê do podzielenia siê
z zadaj¹cym pytanie, swoimi radoœciami, troskami,
a nawet zdumieniem nad ¿yciem czy mo¿e zadum¹
nad piêknem.
– U mnie wszystko w porz¹dku. Wiesz, ¿e kilka dni
temu... – zaczynam.
– Przepraszam, muszê lecieæ! – za odchodz¹cym
rozlega siê tylko dŸwiêk dzwonka komórkowego telefonu.
Zostajê w pó³ zdania, pó³ myœli, pó³ zdumienia,
mo¿e nieopatrznie coœ Ÿle zrozumia³am.
– Dawno Ciê nie widzia³am! Jak leci? U mnie wiesz,
ciê¿ko! Od rana do wieczora w pracy, ledwo zd¹¿ê zobaczyæ siê z mê¿em i dzieæmi. A tu jeszcze coœ posprz¹taæ, wypraæ i koniec dnia. S³ysza³aœ, ¿e u Kaœki
z pracy coœ siê zepsu³o w ma³¿eñstwie? Nie s³ysza³aœ?! No coœ ty? Wszyscy o tym mówi¹!
– Musimy siê spotkaæ i pogadaæ, bo czujê, ¿e nie
wiesz o wielu rzeczach. Teraz pêdzê, mo¿e zd¹¿ê jeszcze przed zamkniêciem sklepu.
Rzeczywiœcie czujê siê pozbawiona czegoœ, co dla
innych jest jasne. Nie wiem, nie widzê, nie czujê, ¿e tyle spraw dzia³o siê obok, w pracy, w bloku. Informacje
przep³ynê³y przeze mnie cicho, niepostrze¿enie, p³ytko. Jak to siê sta³o, jakie kryterium wyznaczy³o wa¿noœæ lub niewa¿noœæ spraw codziennie dziej¹cych siê
wokó³.
– Halo! Czeœæ! Dobrze, ¿e odbierasz telefon! S³uchaj, mo¿esz mi pomóc i zabraæ dzisiaj Bartka do
szko³y? Super! Bardzo mi to u³atwi jutrzejszy poranek.
– A co tam u was? – pada magiczne zaproszenie do
zwierzeñ.
– Du¿o by mówiæ, generalnie wszystko w porz¹dku, wiesz, chcia³abym...
– Przepraszam! Dzwoni drugi telefon. Oddzwoniê
póŸniej! – zostajê zawieszona miêdzy rzeczywistoœci¹, a s³owami rzuconymi gdzieœ w dal, w pustkê telefonicznej przestrzeni, która z³udnie przybli¿a, a potem oddala ludzi od siebie.
Doœæ! Od dziœ chcê czuæ g³êbokie ludzkie zrozumienie. Chcê byæ cz¹stk¹ ¿ycia moich bliskich, tak jak
oni s¹ moj¹ cz¹stk¹. Nie bêdê traciæ czasu na puste, nic
nie znacz¹ce pytania, jeœli za nimi nie bêdzie treœci,
zrozumienia, wspó³czucia, wspó³radowania, wspó³uczestniczenia.

Dany mi jest czas ciszy, radosnej ciszy – Adwent.
W ciszy ³atwiej jest us³yszeæ, co mówi, co czuje,
czym siê cieszy stoj¹cy obok cz³owiek. W ciszy mogê
go zrozumieæ, tak jak próbujê zrozumieæ tajemnicê
Narodzenia Boga na Ziemi.
Mam czas, ¿eby us³yszeæ i zrozumieæ tyle, na ile sama potrafiê siê otworzyæ na Boga i ludzi, ¿eby nie pada³y puste s³owa w modlitwie, rozmowie, zwierzeniach. Bez mi³oœci niczego nie us³yszê i nie zrozumiem, tak jak mieszkañcy Betlejem nie us³yszeli g³osu
wzywaj¹cego do zrozumienia, wspó³czucia i dlatego
potem nie uczestniczyli w Radoœci, jaka nasta³a
w Noc Wigilijn¹. Adwentowe oczekiwanie na Mesjasza, to czas, który mo¿e nam pomóc odbudowaæ w sobie to, co najcenniejsze – Bo¿y dar dla innych.
Tak niewiele, a jednak tak du¿o! Us³yszeæ potrzebê
innych, zrozumieæ j¹ i uczestniczyæ w mi³osiernej
mi³oœci do bliŸniego.
To bêdzie moje prostowanie œcie¿ek dla Pana, to
bêdzie mój czas gotowoœci na przyjœcie Mesjasza:
w ciszy, w zadumie, w zrozumieniu innych, otwartoœci na to, co niesie ze sob¹ ka¿de wype³nione treœci¹
spotkanie i rozmowa z bliŸnim.
Zrozumiem, pokocham, uwierzê na nowo. Bêdê
gotowa na przyjêcie tajemnicy Betlejem.
Adwent 2009

MP

ile zmarnowa³em czasu ile straci³em si³y
w bezczynnoœci mojej nie widzia³em Boga tam
gdzie On by³
w zasiêgu wzroku
na dotkniêcie rêki
w bliskoœci drugiego cz³owieka
ze swoim
uœmiechem otwartoœci¹
pokojem
mi³oœci¹
ile zmarnowa³em czasu przez pob³a¿liwoœæ samemu
sobie
przez wygodê
przez bylejakoœæ
ile zmarnowa³em czasu... adwentowego czekania ja
cz³owiek adwentowy
ks. Piotr Faliñski
3
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HOMILIA
KS. KARDYNA£A STANIS£AWA DZIWISZA
UROCZYSTOŒÆ STYGMATÓW ŒW. FRANCISZKA
100-LECIE PARAFII BRONOWICE WIELKIE, 20.09.2009

Wprowadzenie
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Czcigodni Ojcowie Franciszkanie,
Drodzy Parafianie, Parafii Stygmatów œw. Franciszka
z Asy¿u w Krakowie-Bronowicach Wielkich.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych
na dzisiejszej uroczystoœci 100-lecia istnienia waszej parafii. Cieszê siê, ¿e mogê razem z wami prze¿ywaæ tak wspania³y Jubileusz. Pragnê razem z wami dziêkowaæ za wszelkie ³aski, jakie sta³y siê waszym udzia³em w ci¹gu tych stu
lat.
Dzisiejsza uroczystoœæ odpustowa Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u jest okazj¹, by dziêkowaæ Bogu za Ojców
Franciszkanów, którzy w tym roku prze¿ywaj¹ 800-lecie
zatwierdzenia swojego Zakonu. Dziêkujemy za charyzmat
Biedaczyny z Asy¿u i za jego duchowych synów, którzy ju¿
sto lat pracuj¹ w tej parafii.
Prze¿ywaj¹c tak wspania³y Jubileusz modlimy siê za
budowniczych tego koœcio³a i wszystkich parafian, którzy
przyczynili siê do jego powstania. Mi³osiernemu Bogu powierzamy zmar³ych z tej parafii. Dziêkuj¹c Bogu za parafiê
i koœció³ prosimy o b³ogos³awieñstwo dla wszystkich rodzin, dla ma³¿onków, dzieci i m³odzie¿y. Modlitw¹ obejmujemy chorych i cierpi¹cych oraz tych, którzy oddalili siê
od Koœcio³a.
Niech œw. Franciszek wspiera nas swoim wstawiennictwem u Boga. Rozpoczynaj¹c tê Eucharystiê, uznajmy, ¿e
jesteœmy grzeszni i proœmy Boga o Jego mi³osierdzie, abyœmy mogli godnie uczestniczyæ w tych œwiêtych tajemnicach...

4

Homilia
1. „Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje”
(£k 9, 23).
Drodzy bracia i siostry! Drodzy synowie duchowi œw.
Franciszka! Drodzy Parafianie! S³owa Pana Jezusa, które
przed chwil¹ us³yszeliœmy w odczytanym fragmencie
Ewangelii wed³ug œw. £ukasza s¹ zapowiedzi¹ Jego mêki
i œmierci. Pan Jezus po raz pierwszy powiedzia³ Aposto³om, ¿e bêdzie musia³ wiele cierpieæ, ¿e bêdzie zabity,
ale trzeciego dnia zmartwychwstanie (por. £k 9, 22). Potwierdzi³ w ten sposób, ¿e taki jest Bo¿y plan zbawienia,
i ¿e ka¿dy, kto chce byæ Jego uczniem, musi zaprzeæ siê samego siebie i ze swoim krzy¿em iœæ Jego œladami.
Pan Jezus nie chce naszej œmierci, lecz ¿ycia. Przypomina nam jednak, ¿e warunkiem pójœcia za Nim jest „zaparcie
siê siebie” i przyjêcie Jego krzy¿a. „Zaprzeæ siê samego siebie” to znaczy nie koncentrowaæ siê na sobie, ale ¿yæ dla innych. „Wzi¹æ krzy¿ swój”, czyli nie baæ siê trudu, wysi³ku,
cierpienia, które towarzysz¹ nam na drodze wiernoœci
Ewangelii. „Wzi¹æ krzy¿ Chrystusa” (£k 9, 23) znaczy naœladowaæ Go w Jego postêpowaniu: w Jego relacji do Ojca
oraz w stosunku do ludzi.
2. Drodzy Bracia i Siostry! Pan Jezus uczy nas ca³kowitego pos³uszeñstwa Ojcu, które wyra¿a siê w pe³nieniu Jego
woli, w realizowaniu Bo¿ych przykazañ, poniewa¿ w nich
najpe³niej wyrazi³a siê wola Boga. Chrystus pokazuje nam
równie¿, na czym polega przyjêcie krzy¿a w stosunku do
bliŸnich. Jest ono otwarciem siê na drugiego cz³owieka.
Wyra¿a siê jako pomoc potrzebuj¹cym, chorym i cierpi¹cym. Pan Jezus wielokrotnie pochyla³ siê nad g³odnymi
i trêdowatymi pokazuj¹c, jak braæ krzy¿ cierpienia bliŸniego na swoje ramiona.
S³owa o potrzebie „wziêcia krzy¿a” wypowiada dziœ
Pan Jezus do nas, swoich dzieci, poniewa¿ przez chrzest
nale¿ymy do Niego. Nie wystarczy wiêc tylko ustami wyznaæ, ¿e Jezus jest Mesjaszem. Trzeba Go wyznaæ i uznaæ za
Mesjasza oraz przyj¹æ jako swego Odkupiciela, by móc
uczestniczyæ w dobrach Jego zbawczej œmierci. Dokonuje
siê to przez wejœcie na Jego drogê: drogê wiernoœci Ewangelii, któr¹ nie mo¿na iœæ bez krzy¿a. Nie ma Chrystusa bez
krzy¿a, i nie ma prawdziwie chrzeœcijañskiego ¿ycia bez
Chrystusowego krzy¿a.
3. Moi drodzy! Wezwanie Pana Jezusa: „Jeœli kto chce
pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie
krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje” (£k 9, 23), dobrze zrozumia³ œw. Franciszek z Asy¿u, który ¿y³ na prze³omie XII
i XIII wieku. Bóg da³ mu œwiat³o, które pozwoli³o mu
przyj¹æ tajemnicê krzy¿a i nie baæ siê obj¹æ Ukrzy¿owanego Zbawiciela. Biedaczyna z Asy¿u zrozumia³, ¿e jeœli, kto
chce iœæ za Jezusem, winien wzi¹æ swój krzy¿ i „straciæ ¿ycie”. Odwa¿nie odrzuci³ uciechy i przyjemnoœci œwiata, by
staæ siê „ubogim bratem”, a swoje ¿ycie uczyniæ darem dla
innych.
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Bóg da³ Franciszkowi wiele ³ask: odwagê w przyjêciu
ubóstwa, prostotê ¿ycia, radoœæ i szczeroœæ. Chrystus obdarzy³ swojego s³ugê szczególnymi ³askami, wœród których
s¹ stygmaty, czyli rany na ciele na wzór ran Zbawiciela.
Œw. Franciszek, jak zanotowa³ jego biograf Tomasz z Celano (por. Traktat o cudach) otrzyma³ stygmaty nad ranem
14 wrzeœnia 1224 roku w grocie na szczycie góry La Verna.
W czasie modlitwy wpad³ w zachwycenie, ujrza³ coœ podobnego do „ukrzy¿owanego archanio³a o siedmiu
skrzyd³ach, albo do apokaliptycznej wizji ukrzy¿owanej
potêgi ostatecznej”. Przebi³ go straszny ból, a gdy ockn¹³
siê, ujrza³, ¿e stopy i nadgarstki ma przebite gwoŸdziami,
bok zaœ otwarty.
4. Odbicie ran Chrystusa na ciele œw. Franciszka mia³o
miejsce w czasie tego postu, jaki Biedaczyna z Asy¿u odprawia³ ku czci Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Poprzedzaj¹ce stygmatyzacjê wydarzenia z ¿ycia Œwiêtego Franciszka wskazuj¹ na jego coraz wiêksze zjednoczenie mistyczne z Chrystusem Ukrzy¿owanym. Nieustanne rozwa¿anie mêki Jezusa wskazuje jak wielk¹, rolê odgrywa³a
w ¿yciu œw. Franciszka kontemplacja tajemnicy Wcielenia
Syna Bo¿ego. Prowadzi³a go ona do ci¹g³ego wzrostu
w œwiêtoœci. Owocem tej œwiêtoœci by³o jego ca³kowite
zjednoczenie z natur¹ i z wszelkim innym stworzeniem.
Tomasz z Celano zaznacza, ¿e œw. Franciszek w pustelni La
Verna, odczuwa³ w sobie wielkie uniesienie wewnêtrzne.
Ca³ym sob¹ pragn¹³ pe³niæ wolê Bo¿¹. W czasie modlitwy
otworzy³ trzykrotnie Msza³ i przeczyta³ teksty opisuj¹ce
mêkê Chrystusa, które upewni³y go w przekonaniu, i¿ jego
powo³aniem jest cierpieæ razem z Ukrzy¿owanym.
5. Podczas modlitwy, Franciszek by³ zatopiony w kontemplacji, gdy nagle „ujrza³ w widzeniu rozci¹gniêtego
nad sob¹ Serafina, wisz¹cego na krzy¿u. Anio³ mia³ szeœæ
skrzyde³, a za rêce i nogi by³ przybity do krzy¿a. Dwa
skrzyd³a unosi³y siê mu nad g³ow¹, dwa wyci¹ga³y do lotu,
a dwa okrywa³y ca³e cia³o”. Widz¹c to, Franciszek zdziwi³
siê bardzo, poniewa¿ nie rozumia³ tej wizji. Kiedy wytê¿a³
swój umys³, zobaczy³ promienie wychodz¹ce z r¹k, nóg
i boku anio³a i poczu³ ból w swoich rêkach i nogach oraz
w okolicy serca. Ból uœwiadomi³ mu, ¿e cierpienie Chrystusa odbi³o siê w jego ciele. Œwiadkami ran œw. Franciszka byli bracia: Eliasz, Rufin i Pacyfik oraz papie¿ Aleksander IV.
6. Drodzy Ojcowie i Bracia Franciszkanie! Ten rok dla
was jest szczególny! Œwiêtujecie 100-lecie parafii pod wezwaniem Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u, a jednoczeœnie ze wszystkimi zakonami franciszkañskimi prze¿ywacie 800-lecie zatwierdzenia zakonu œw. Franciszka. Nie
wiemy dok³adnie jak wygl¹da³a pierwsza Regu³a, któr¹
œw. Franciszek przedstawi³ papie¿owi Innocentemu III
pod koniec 1209 czy na pocz¹tku 1210 roku, poniewa¿ dokument zagin¹³ i nie zachowa³ siê ¿aden odpis. W oparciu
o pierwotne Ÿród³a, szczególnie biografiê Tomasza z Celano, mo¿emy powiedzieæ, ¿e regu³¹ ¿ycia dla brata Franciszka i jego towarzyszy by³a Ewangelia, a przede wszystkim fragmenty mówi¹ce o rozes³aniu Aposto³ów i o naœladowaniu Chrystusa ubogiego. W Testamencie Biedaczyna
z Asy¿u napisa³, ¿e nikt mu nie narzuca³ ¿adnego wzorca
¿ycia wspólnotowego, lecz sam Bóg objawi³ mu nowy styl
¿ycia, dlatego tak stanowczo broni³ ca³kowitego ubóstwa
i braterstwa.

Nr 48

Ubóstwo œw. Franciszka ³¹czy³o siê z jego uleg³oœci¹,
czyli wyrzeczeniem siê w³asnej woli, by pe³niæ wolê Bo¿¹
i byæ pos³usznym Koœcio³owi. Rezygnacjê z w³asnej woli
œw. Franciszek nazwa³ „ma³oœci¹” (minoritas), przez co nawi¹zywa³ do pos³uszeñstwa Syna Bo¿ego, który we Wcieleniu wyzby³ siê Boskiej chwa³y i da³ siê poznaæ jako prosty
i pokorny Nauczyciel, który pochyla siê nad cz³owiekiem,
karmi g³odnych i leczy chorych. Œw. Franciszek uczy³ siê od
Pana Jezusa ca³kowitego pos³uszeñstwa Ojcu, s³u¿enia
braciom i nie zajmowania zaszczytnych stanowisk.
7. Pokorny Franciszek pragn¹³ zarobiæ na siebie, dlatego
nie wstydzi³ siê pracy. Ta prosta praca w³aœciwa dla ludzi
nieuczonych chroni³a go przed pych¹ i lenistwem. Szczególnym rysem jego duchowoœci by³a troska o pokój.
W œwiecie, który ceni³ rycerzy i czêsto prowadzi³ wojny,
Franciszek nosi³ przy sobie drewniany miecz, by w ten sposób powiedzieæ, ¿e chce byæ wys³annikiem pokoju. To on
zostawi³ nam piêkn¹ modlitwê: „O Panie, uczyñ z nas narzêdzia Twojego pokoju!”
Drodzy Bracia i Siostry! Wspó³czesnemu œwiatu tak bardzo potrzeba czytelnego œwiadectwa ¿ycia ogarniêtego Bogiem. Potrzeba nam radykalizmu i odwagi w dawaniu
œwiadectwa o Chrystusie, a jednoczeœnie delikatnoœci
i wra¿liwoœci œw. Franciszka. Nasz¹ modlitwê do Boga pragnê zanieœæ s³owami Jana Paw³a II, który w 1978 roku po
raz pierwszy jako papie¿ stan¹³ w Asy¿u: „Pomó¿ nam,
œwiêty Franciszku z Asy¿u, przybli¿yæ Chrystusa Koœcio³owi i dzisiejszemu œwiatu! Ty, który nosi³eœ w swoim
sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie wspó³czesnych,
wspieraj nas, abyœmy sercem bliskim sercu Zbawiciela objêli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy spo³eczne
i ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji
wspó³czesnej, wszystkie cierpienia dzisiejszego cz³owieka,
jego w¹tpliwoœci, jego negacje, jego odrzucenia, jego napiêcia, jego kompleksy, jego niepokoje... Pomó¿ nam rozwi¹zaæ te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby
Chrystus sam móg³ byæ dla cz³owieka naszych czasów
„drog¹ prawd¹ i ¿yciem” (Jan Pawe³ II, Przemówienie
w Asy¿u, 5.11.1978).
Proœmy Boga, razem ze œw. Franciszkiem, abyœmy byli
narzêdziami Jego pokoju w naszych rodzinach i w spo³eczeñstwie, w domu i w pracy. Niech œw. Franciszek wyprasza u Boga b³ogos³awieñstwo pokoju i mi³oœci dla nas tu
obecnych. Amen.
5
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MA£A WIELKA WIARA!
Wywiad z siostr¹ Silvan¹ Calcagnile
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przyby³yœcie razem z siostr¹ Rit¹ do Polski, aby rozpocz¹æ now¹ misjê, zlecon¹ przez
wasze Zgromadzenie, tu w Krakowie. Jak wspomina Siostra,
tak nieprzewidywalne do koñca tamte czasy?
Kiedy Matka Generalna zaproponowa³a nam wyjazd do Polski, nawet za cenê, ¿e musia³yœmy opuœciæ wszystko, przyjê³yœmy ten fakt z entuzjazmem i gorliwoœci¹. Dla nas by³o to
coœ podobnego, jak powo³anie Abrahama, który us³ysza³ s³owa:
„WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci uka¿ê”. Nie zna³yœmy Polski, ani jej obyczajów, ani tradycji. Wiedzia³yœmy tylko, ¿e jest to ojczyzna Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II i to w³aœnie dawa³o nam szczêœcie poczuæ siê wybranymi do nowej misji. Wyjecha³yœmy pe³ne wiary i franciszkañskiego pos³uszeñstwa, aby wype³niæ wolê Boga.
Na pocz¹tku, w tym b³ogos³awionym przez Pana kraju, nie
by³o nam ³atwo; co wiêcej – bardzo trudno zarówno z powodu
nieznajomoœci jêzyka, jak i zimna. Myœlê, ¿e wszyscy misjonarze
wiedz¹ dobrze, i¿ ka¿de tego typu dzie³o jest niezmiernie ciê¿kie.
Tak by³o i z nami! Ale, kiedy z pokor¹ i ufnoœci¹ zawierzymy siê
Bo¿ej Opatrznoœci, ka¿d¹ trudnoœæ da siê przezwyciê¿yæ. ¯ycie
bowiem sk³ada siê nie tylko z chwil piêknych, ale równie¿ i z tych
mniej przyjemnych; te ostatnie prawie zawsze da siê pokonaæ
sercem cichym i pe³nym radoœci. Chcê w³aœnie przypomnieæ tu
czytelnikom kilka takich znacz¹cych wydarzeñ, które zapisa³y
siê mocno w naszych sercach.
W pierwszych dniach po przyjeŸdzie do Bronowic postanowi³yœmy poznaæ okolicê. Razem z siostr¹ Rit¹ wybra³yœmy siê
wiêc na piêkny i przyjemny „zwiad”. W parafialnym koœciele zobaczy³yœmy Krzy¿ z San Damiano. By³a to dla nas mi³a niespodzianka, odkrywaj¹c, ¿e ¿yj¹ tu i pracuj¹ Ojcowie Franciszkanie.
Co wiêcej, niektórzy z nich mówili po w³osku, co da³o nam poczucie, ¿e nie jesteœmy tak do koñca obce. Ojcowie – jako wierni
synowie œw. Franciszka – od razu wyci¹gnêli do nas pomocn¹
d³oñ, podobnie jak uczyni³ to Asyski Biedaczyna wobec Ubogich
Sióstr œw. Klary. Dla nas równie¿ stali siê prawdziwymi braæmi.
Myœlê, i¿ czas, kiedy przyby³yœmy do Polski nie by³ a¿ nadto taki
wspania³y, zwa¿ywszy, i¿ dopiero co upad³ w tym kraju komunizm. Dla nas przyby³ych z wolnego kraju, obfituj¹cego w dobrobyt, by³o to bardzo trudne do zrozumienia. Ponadto nie
zna³yœmy jêzyka, z tego te¿ powodu czu³yœmy siê nieœmia³e i wystraszone. Dziœ mo¿emy powiedzieæ, i¿ ta nieprzewidywalnoœæ,
co mo¿e nas spotkaæ, tkwi³a raczej w nas samych: zarówno
w negatywnych jak i pozytywnych doœwiadczeniach. Z pomoc¹
Bo¿¹ oraz nasz¹ dobr¹ wol¹ powoli zosta³yœmy zaakceptowane
przez tutejsz¹ spo³ecznoœæ. Jak zaznaczy³am wczeœniej, chcê
wspomnieæ tutaj tylko te wydarzenia, które przynios³y naprawdê radoœæ serca. Pamiêtam, by³a Wigilia Bo¿ego Narodzenia;
dla nas raczej smutna i pe³na nostalgii. Wokó³ nas wyczuwa³o
siê ponur¹ samotnoœæ. Za oknem podziwia³yœmy pokryty œniegiem krajobraz. Z siostr¹ Rit¹ w milczeniu gotowa³yœmy coœ tam
w kuchni. Nagle monotoniê up³ywaj¹cego czasu, przerwa³ niespodziewanie dzwonek do drzwi. Obie podskoczy³yœmy z radoœci, bo któ¿ to mo¿e byæ? Otwieraj¹c drzwi, zobaczy³yœmy o.
Stanis³awa Mazgaja. Wchodz¹c zapyta³: „Co robicie?” I nie
czekaj¹c na odpowiedŸ, dorzuci³: „Przybywa choinka”.
By³yœmy tak zaskoczone, ¿e nie wiedzia³yœmy czy to sen, czy
rzeczywistoœæ. Odpowiedzia³yœmy: „Nie mamy czym j¹ przystroiæ?”. Na co us³ysza³yœmy: „Nie trzeba, pomyœleliœmy
o wszystkim. Za chwilê przyjd¹ bracia i bêdzie po sprawie”. Rzeczywiœcie, po chwili przyszli klerycy, a choinka szybko zosta³a
oœwietlona i ozdobiona kolorowymi bombkami. W takiej chwili
nie mo¿na by³o byæ wiêcej smutnym, a radoœæ trysnê³a z naszych
oczu. „A teraz ubierzcie siê”, powiedzia³ o. Stanis³aw – „bo jesteœcie zaproszone na wieczerzê wigilijn¹ do klasztoru”. Kompletnie zaskoczone tak¹ niespodziank¹, natychmiast ubra³yœmy
siê œwi¹tecznie na tak wyj¹tkow¹ okazjê. Wchodz¹c do klasztoru zobaczy³yœmy coœ niezwyk³ego, a mianowicie wielki refektarz, w którym na pierwszy rzut oka wysuwa³a siê olbrzymia, bogato oœwietlona choinka. Tam czekali na nas bracia, którzy
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przyjêli nas serdecznie i z franciszkañsk¹ prostot¹. Nastêpnie,
jak to jest w zwyczaju i polskiej tradycji, zosta³ odczytany fragment Ewangelii o narodzeniu Pañskim, a póŸniej ³ami¹c siê
op³atkiem, sk³adaliœmy sobie nawzajem ¿yczenia. Tego zwyczaju – niestety – nie ma we W³oszech. Potem rozpoczê³a siê obfita
wieczerza, a na koniec przy zapalonych œwiecach zabrzmia³y
piêkne kolêdy. Obie, poœród tylu braci, czu³yœmy siê takie ma³e,
ale jak¿e szczêœliwe. Z naszych oczu tryska³a niezwyk³a radoœæ.
Osobiœcie czu³am siê, jakbym by³a w raju obok malutkiego Jezusa, Jego Najœwiêtszej Matki i œw. Józefa. O pó³nocy posz³yœmy
do koœcio³a na Pasterkê. To, co czu³am wówczas, do dziœ nie potrafiê wyraziæ s³owami. Wiem na pewno, ¿e by³a to jedyna i nie
zapomniana chwila, która tak g³êboko mnie poruszy³a, zostawiaj¹c w sercu nieskoñczon¹ s³odycz.
Koñcz¹c to wspomnienie mogê powiedzieæ, i¿ kiedy nasze
serce jest wolne i czyste, to nie tylko osoba zakonna, ale i ka¿dy
wierz¹cy cz³owiek, który powierza siê woli Boga, z pewnoœci¹
stokroæ wiêcej od niego otrzyma. I chocia¿, te pierwsze lata pobytu nie by³y ³atwe, to patrz¹c z pewnej perspektywy minionego
czasu, widzê je dziœ jako wyj¹tkowy dar i ³askê od Pana. Tak
wiêc Jemu chwa³a i dziêkczynienie!
W takiej chwili nie mogê zapomnieæ o tych wszystkich ludziach, którzy nam pomagali, okazuj¹c swoj¹ bezinteresownoœæ,
a przez to wierz¹c autentycznie w chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ.
Wszystkim wiêc z serca – dziêkujê!
Jaki jest charyzmat i powo³anie Sióstr Franciszkanek Przemienienia Pañskiego?
Naszym charyzmatem jest dar Ducha Œwiêtego, aby jak najpe³niej budowaæ Koœció³. Niemniej jednak, ka¿dy zakon lub
zgromadzenie posiada swoj¹ specyfikê. Nasza za³o¿ycielka Matka Klara Biagiotti, pod natchnieniem Ducha Œwiêtego, przyjê³a
styl ¿ycia zakonnego na sposób franciszkañski. My, jako jej duchowe córki, staramy siê realizowaæ to w Zgromadzeniu. Ka¿da
z sióstr, wed³ug swoich zdolnoœci i mo¿liwoœci, podejmuje apostolskie zadania tam, gdzie jesteœmy pos³ane. Nasz charyzmat
jest bardzo otwarty na wszelkie potrzeby Koœcio³a i wspó³czesnego cz³owieka. St¹d te¿ i nasza nazwa „Córki œw. Franciszka”, obecnie „Franciszkanki Przemienienia Pañskiego”.
W prawdzie zosta³a zmieniona nazwa Zgromadzenia, ale istota
charyzmatu pozosta³a ta sama. Ka¿da z naszych sióstr, dziêki
modlitwie i rozmyœlaniu musi siê nieustannie upodabniaæ do
Chrystusa Przemienionego na Górze Tabor, tak jak to uczyni³
œw. Franciszek. W sposób doskona³y upodobni³ siê do swojego
Mistrza, bêd¹c nazwanym „drugim Chrystusem”. Ka¿da wiêc
Franciszkanka Przemienienia Pañskiego, silna modlitw¹ i medytacj¹, oddaje siê z ca³ych si³ w dzie³o Chrystusowego apostolatu, aby mieæ swój udzia³ w duchowej przemianie ka¿dego spotkanego cz³owieka, bez wzglêdu na jego pochodzenie, kolor skóry
czy religiê. Wiernoœæ takiemu charyzmatowi jest niesamowicie
trudnym wyzwaniem. Zawierzamy wiêc zawsze nasz¹ codziennoœæ Chrystusowi, który jest istot¹ naszego ¿ycia, prowadz¹c¹
przez Ducha Œwiêtego do Ojca.
Jesteœcie wspólnot¹ miêdzynarodow¹. Z pewnoœci¹ jest to wielki
ubogacaj¹cy dar, otwarty przy tym na ró¿ne kultury i mentalnoœci. W jaki wiêc sposób mo¿ecie nim ubogaciæ nasz¹ parafiê?
Na pewno ¿ycie we wspólnocie miêdzynarodowej, gdzie siostry pochodz¹ z ró¿nych krajów i kultur jest darem niezwykle
ubogacaj¹cym. To rzeczywiœcie dar Boga! Dziêki temu ka¿da
z sióstr ofiaruje nie tylko Zgromadzeniu czy wspólnocie swoj¹
narodow¹ „innoœæ”, ale ten dar ma równie¿ szerszy, pozawspólnotowy wymiar, poniewa¿ mo¿na siê dzieliæ tym, kim siê jest i co
siê posiada. Na przyk³ad w naszym przedszkolu, gdzie realizujemy powo³anie, chcemy daæ nie tylko to, co otrzymaliœmy od Boga, ale równie¿ podzieliæ siê bogactwem kultur i tradycji naszych
krajów. Nie ma tu wiêc znaczenia narodowoœæ, ani kolor skóry.
Ka¿da osoba – to brat i siostra. Wszyscy przecie¿ jesteœmy
dzieæmi jednego Boga. Myœlê, ¿e równie¿ i nasza parafia z tego
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powodu mo¿e czuæ siê w jakimœ stopniu uprzywilejowana, maj¹c
w swoim obszarze tak zró¿nicowan¹, miêdzynarodow¹ wspólnotê. To dar ubogacaj¹cy siebie nawzajem. ¯adna wspólnota, nie
mo¿e tylko otrzymywaæ, musi te¿ sama z siebie byæ darem dla
innych. Uwa¿am, ¿e zarówno proboszcz, inni kap³ani oraz ca³a
parafia powinni bardziej przygl¹daæ siê obecnym czasom. W tej
parafii ¿yj¹ i pracuj¹ ró¿ne stany: kap³ani, siostry zakonne, bracia klerycy, osoby œwieckie. Wspólne wiêc inicjatywy i pomys³y
mog³yby przynieœæ tej wspólnocie wiele dobra.
Prowadzicie przedszkole dla dzieci, które ceni¹ sobie bardzo rodzice, powierzaj¹cy w wasze rêce swoje pociechy. Czym siê charakteryzuje ta wyj¹tkowoœæ Waszej pos³ugi na tym polu?
Z pewnoœci¹ specyfikê naszego Przedszkola wyró¿nia nasze
bycie Siostrami Franciszkankami, pochodz¹cymi z ró¿nych krajów œwiata. To taka swoista egzotyka, ale nie czujemy siê przy
tym kimœ wyj¹tkowym. Przyjmujemy i opiekujemy siê dzieæmi
z franciszkañska prostot¹, oddaniem i mi³oœci¹. Chcemy przy
tym, aby czu³y siê w przedszkolu, tak jak u siebie w domu. Staramy siê wiêc wyjœæ naprzeciw ich oczekiwaniom i ma³ym marzeniom. Pomagamy i pocieszamy, kiedy zachodzi taka potrzeba.
Po prostu ¿yjemy z nimi! Nade wszystko chcemy daæ im dobre
chrzeœcijañskie wychowanie. Towarzyszymy im w ich codziennym dorastaniu, poprzez nie tylko dobra zabawê, ale równie¿
i naukê. Dzieci przychodz¹ tu bardzo chêtnie. Ku naszemu
mi³emu zaskoczeniu, zauwa¿amy, i¿ niektóre nawet nie za bardzo chc¹ wracaæ po zajêciach z rodzicami do domu. To œwiadczy, ¿e czuj¹ siê tu dobrze i odnajduj¹ pogodn¹ atmosferê. Z naszej strony chcemy te¿ zapewniæ im chrzeœcijañskie wychowanie
odnoœnie do ich wieku. Tak ucz¹c wierzymy, i¿ kiedyœ bêd¹ mile
wspominaæ ten najpiêkniejszy swój dzieciêcy wiek spêdzony
w naszym przedszkolu.
W tym roku obchodzi Siostra 50-lecie swojej pierwszej profesji
zakonnej. Czy ma Siostra z tej okazji jakieœ wyj¹tkowe ¿yczenie,
które moglibyœmy wszyscy z³o¿yæ na rêce wiernej s³u¿ebnicy Pana?
Gdzieœ tam, w sercu, z pewnoœci¹ tych ¿yczeñ by³oby wiele.
Jestem œwiadoma, ¿e nasza obecnoœæ w parafii, byæ mo¿e a¿ do
tej pory, jest raczej duszpastersko niewielka i cicha, ale z drugiej
strony pragnê podkreœliæ nasz¹ duchowa aktywnoœæ. Przez te 18
lat ka¿dego dnia modlimy siê za wszystkich naszych parafian
i mieszkañców Bronowic. Ten skromny nasz modlitewny wk³ad
jest nasz¹ wdziêcznoœci¹ dla wszystkich.
Moja natomiast wdziêcznoœæ Bogu wyp³ywa z g³êbi duszy, ¿e
kiedyœ zechcia³ mnie powo³aæ do wielkiej Rodziny Franciszkañskiej. Dziœ chcê Mu podziêkowaæ za wszystkie otrzymane dary,
które otrzyma³am w czasie mojego zakonnego ¿ycia. Dziêkujê
równie¿ tym, którzy mi pomogli byæ tak¹ jak¹ jestem! Có¿ mogê
powiedzieæ wiêcej? Jestem „s³u¿ebnic¹ nieu¿yteczn¹”, ale proszê Pana, aby nie patrzy³ na moj¹ nêdzê, lecz aby da³ mi swoj¹
mi³oœæ, jedyne tak naprawdê Dobro!
Zawracam siê równie¿ do Madonny. Kiedy przysz³am na
œwiat, moja matka powierzy³a mnie pod Jej opiekê, nadaj¹c mi
na chrzcie imiê Maria. Z Tob¹ Maryjo idê przez ¿ycie w radoœciach i smutku. Zawsze bowiem czu³am Twoj¹ obecnoœæ przy
mnie, nawet wtedy, gdy by³am niesfornym ³obuziakiem. Jesteœ
moj¹ najukochañsz¹ Matk¹. Proszê Ciê, b¹dŸ moim œwiat³em
i pociech¹ w drodze!

¯yciorys Siostry Silvany
Siostra Silvana (Maria Calcagnile) urodzi³a siê 4 paŸdziernika 1939 roku
w miejscowoœci Veglie w po³udniowych W³oszech. W wieku 14 lat, po œmierci matki, us³ysza³a g³os Bo¿y, który wzywa³ j¹, aby poœwiêciæ swoje ¿ycie, id¹c drog¹ rad
ewangelicznych. Zdecydowa³a siê odpowiedzieæ na to wezwanie i wst¹pi³a do
Zgromadzenia Sióstr Córek œw. Franciszka z Florencji. Przyjêta do wspólnoty
przez Matkê Margheritê Rindi, odby³a formacjê pocz¹tkow¹. Maj¹c 18 lat przywdzia³a habit franciszkañski i rozpoczê³a nowicjat, przyj¹wszy imiê zakonne Silvana
od Matki Bo¿ej Wniebowziêtej. 3 paŸdziernika 1959 roku z³o¿y³a pierwsz¹ profesjê
zakonn¹, zaœ 6 lat póŸniej, równie¿ 3 paŸdziernika (1965 r.), poœwiêci³a siê Bogu na
ca³e ¿ycie, sk³adaj¹c œluby wieczyste.
Po ukoñczeniu odpowiednich studiów, zosta³a wys³ana przez prze³o¿one do
pos³ugi jako przedszkolanka i katechetka w ró¿nych domach Zgromadzenia (Dom
Macierzysty we Florencji, Albinia, Carraia, Fibbiana). Nastêpnie przez oko³o 20 lat
pracowa³a jako przedszkolanka w pañstwowych przedszkolach we Florencji.
Pos³ugi te pe³ni³a z wielkim oddaniem i zaanga¿owaniem.
W roku 1983, kiedy na urz¹d Matki Generalnej zosta³a wybrana Siostra Raffaella Vadacca, Siostra Silvana zosta³a mianowana Sekretark¹ Generaln¹, pe³ni¹c

Na koniec, pragnê podziêkowaæ zarówno Siostrze, jak i waszemu Zgromadzeniu za obecnoœæ i pos³ugê w naszej parafii i krakowskim Koœciele. Mamy nadziejê, ¿e tak dla Koœcio³a jak i dla
waszego Zgromadzenia nie zabraknie wam si³, zapa³u i nowych
powo³añ, aby w pe³ni zrealizowaæ to wszystko, co jest w waszych sercach i umys³ach jako œwiadków autentycznej wiary
w tym œwiecie, tak mocno oddalaj¹cym siê od Boga?
Kiedy otworzy³yœmy Przedszkole, to nagle jakby otworzy³a
siê wielka brama. ¯ywo zawi¹za³y siê nowe kontakty i znajomoœci. Spotykamy tu wiele rodzin i na ile jest to mo¿liwe, chcemy
byæ blisko nich. Prosimy Boga, aby da³ nam nowe powo³ania,
aby niewielkie „ziarno gorczycy” wyda³o wiele dobrych i smacznych owoców dla ca³ego Koœcio³a i naszej bronowickiej parafii.
Tylko Bóg mo¿e uczyniæ zaœlubionymi te, które bêd¹ Go kochaæ
sercem szczerym i wolnym, i które bêd¹ Mu s³u¿yæ poprzez osobiste œwiadectwo ¿ycie w pokorze i w prostocie na wzór Serafickiego Ojca Franciszka. Wierzê, ¿e tego oczekuje od nas œwiat.
Nie chce bowiem, aby osoby konsekrowane uto¿samia³y siê
z nim, ale pragnie w nich widzieæ odwa¿nych ¿eglarzy,
p³yn¹cych pod pr¹d wspó³czesnych trendów. I to jest w³aœnie
nasze wyzwanie!
Serdecznie dziêkujê za rozmowê
o. Eligiusz Dymowski
tê funkcjê przez 6 lat. Na kolejnej Kapitule w 1989 r. zosta³a wybrana Radn¹ Generaln¹, zaœ w latach 1995–2001 pe³ni³a urz¹d Wikarii Generalnej. Kapitu³a generalna w 2001 r. wybra³a j¹ ponownie Radn¹ Generaln¹, i tê pos³ugê pe³ni po dzieñ dzisiejszy.
Fakty powy¿sze œwiadcz¹ z ca³¹ pewnoœci¹ o wielkim zaufaniu wzglêdem Siostry Silvany ze strony wspó³sióstr, jak i o jej pe³nym poœwiêcenia zaanga¿owaniu
w sprawy Zgromadzenia.
Niew¹tpliwie, wa¿nym momentem w ¿yciu i powo³aniu Siostry Silvany by³ rok
1991, kiedy to na proœbê Matki Generalnej przyjecha³a do Polski, do Krakowa,
wraz z Siostr¹ Rit¹. W 1997 r. Siostra Silvana mog³a wreszcie zrealizowaæ, zakorzeniony g³êboko w jej sercu, charyzmat wychowawczy Za³o¿ycielki, Matki Klary
Biagiotti, otwieraj¹c przy ul. Sosnowieckiej Przedszkole. Przy du¿ym zaanga¿owaniu i poœwiêceniu ze strony Siostry Silvany, Rady Generalnej i wspó³sióstr, oprócz
remontu i przebudowy ca³ego kompleksu klasztornego w Krakowie-Bronowicach
Wielkich, wybudowano kaplicê p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej, poœwiêcon¹ w 2000
roku przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego.
W roku jej Z³otego Jubileuszu profesji zakonnej, dziêkujemy Bogu za dar ¿ycia
i ³askê powo³ania Siostry Silvany, prosimy Go o dalsze ³aski i b³ogos³awieñstwo dla
jej pos³ugi w Zgromadzeniu i w naszym mieœcie.
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KAZIMIERSKI OBRAZ ZWIASTOWANIA
Wprawdzie liturgiczne œwiêto Zwiastowania NMP obchodzone jest 25 marca, niemniej jednak ma ono œcis³y
zwi¹zek równie¿ z czasem Adwentu; tak zreszt¹ by³o obchodzone w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa, jako
bezpoœrednie przygotowanie do celebracji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Zwiastowanie Maryi przez Archanio³a Gabriela narodzin Mesjasza, o czym opowiada Ewangelia œw.
£ukasza, stanowi centralny punkt historii zbawienia,
w którym „wype³ni³ siê czas” i Maryja Dziewica z Nazaretu sta³a siê Matk¹ Boga-Cz³owieka i Odkupiciela.
Scena Zwiastowania nale¿y równie¿ do najliczniej wystêpuj¹cych przedstawieñ Matki Bo¿ej w ikonografii. Mo¿na by rzec, ¿e jest ona jednym z najbardziej ulubionych tematów chrzeœcijañskich artystów, pocz¹wszy od III wieku,
bowiem z tego okresu pochodzi obraz anonimowego malarza z rzymskich katakumb œw. Pryscylli, ukazuj¹cy tronuj¹c¹ Maryjê Dziewicê
z pos³añcem u Jej stóp. Jest on te¿ najstarszym wyobra¿eniem sceny
Zwiastowania.
Ten jak¿e wa¿ny przekaz
ewangeliczny ilustruje równie¿ ³askami s³yn¹cy Obraz
Zwiastowania
NMP
z sanktuarium Maryjnego w Kazimierzu nad
Wis³¹, bêd¹cy pod opiek¹ franciszkanów z Prowincji Matki Bo¿ej
Anielskiej i ciesz¹cy siê
nieprzerwanym kultem
od ponad czterech stuleci. Na temat jego historii
nie zachowa³o siê jednak
zbyt wiele informacji.
Materia³y Ÿród³owe odnotowuj¹ jedynie ró¿norakie przejawy kultu, cuda i ³aski, natomiast o samym obrazie, jego pochodzeniu i autorze,
wzmianki s¹ wyj¹tkowo
sk¹pe. W najstarszej kronice klasztornej zanotowano o nim jedynie, ¿e
„ten Œwiêty Obraz
umieszczony w g³ównym o³tarzu ok. roku
1590, namalowany zosta³ przez wybitnego
i bieg³ego w sztuce malarskiej mistrza z Kazimierza”. Autor obrazu
nie jest jednak znany
z imienia i nazwiska, jednak¿e w trakcie jego
konserwacji w 1982 roku, odkryto datê wyko8

nania obrazu: 1600 rok. Wiadomo ponadto, i¿ jest on kopi¹
miedziorytu z 1594 roku, bêd¹cego dzie³em Hendricka
Goltziusa, jednego z najlepszych grafików holenderskich.
Kazimierski obraz Zwiastowania zosta³ namalowany olejno na p³ótnie przyklejonym do deski, o wymiarach 119 ×
210 cm. Znajduje siê na sta³e w o³tarzu g³ównym, umieszczony w drewnianej, bogato rzeŸbionej i z³oconej prostok¹tnej ramie, zamkniêtej ³ukiem wklês³o-wypuk³ym,
pochodz¹cej z koñca XVIII wieku. Obraz przedstawia Maryjê klêcz¹c¹ na poduszce po³o¿onej na stopniu klêcznika,
na którego pulpicie widoczna jest tak¿e roz³o¿ona ksiêga,
zaœ przy jego stopniu, koszyk z luŸno z³o¿onym materia³em. Z oczami na wpó³ opuszczonymi, ale patrz¹cymi
uwa¿nie, Maryja ws³uchana jest w s³owa Archanio³a Gabriela, klêcz¹cego naprzeciw Niej na jednym kolanie,
i praw¹ rêk¹ wskazuj¹cego w Jej kierunku, a w lewej trzymaj¹cego liliê. Decyzjê „fiat” Maryi
z Nazaretu, wyra¿a siê w ikonografii
zwykle za pomoc¹ gestu wykonanego przez Ni¹ w kierunku Anio³a-Zwiastuna. Tak równie¿ jest to
widoczne na prezentowanym
obrazie. D³onie Maryi, z której jedna spoczywa na piersi,
a druga opuszczona jest ku
do³owi, s¹ sygna³em pocz¹tkowego Jej zak³opotania, ale te¿ wyra¿aj¹ Jej
zgodê, co dodatkowo potwierdza ukazanie Maryi
jako brzemiennej. W górnej
czêœci obrazu, na rozœwietlonym niebie, unosi siê
Duch Œwiêty w postaci
go³êbicy, a nad Nim, na tle
ciemnozielonych ob³oków,
grupa anio³ków spogl¹daj¹ca z góry na dziej¹c¹ siê
poni¿ej scenê.
Wspomniany obraz, nale¿¹cy do wyj¹tkowo piêknych i udanych ikonograficznie kompozycji przedstawiaj¹cych Zwiastowanie NMP, zosta³ prawie
æwieræ wieku temu ozdobiony papieskim diademem w postaci trójwymiarowej korony, na³o¿onej na
g³owê Matki Bo¿ej. Sta³o siê
to w dniu 31 sierpnia 1986
roku, w s¹siedniej W¹wolnicy, na zakoñczenie V
Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego.
Adam J. B³achut OFM
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B£. JAN DUNS SZKOT – OBROÑCA
NIEPOKALANEGO POCZÊCIA NMP
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia
NMP, w cyklu „œwiadkowie œwiêtoœci”, przedstawiamy postaæ b³. Jana
Dunsa Szkota, jednego z naœladowców œw. Franciszka z Asy¿u, który by³
¿arliwym obroñc¹ pierwotnej œwiêtoœci Matki Bo¿ej i Jej przywileju Niepokalanego Poczêcia.
B³. Jan urodzi³ siê pod koniec
1265 r. w Duns w Szkocji, st¹d te¿ jego
przydomek – Duns Szkot – pochodzi
od miejscowoœci i kraju urodzenia.
Maj¹c zaledwie 15 lat, w 1280 r.,
wst¹pi³ do franciszkanów, do których
zosta³ poci¹gniêty przez swojego stryja, Eliasza Dunsa, nale¿¹cego tak¿e
do Zakonu Braci Mniejszych. Nowicjat odby³ w Dumfries w Szkocji. Filozofiê i teologiê studiowa³ w Szkocji
i w Anglii. W Northampton, 17 marca
1291 r., otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Po œwiêceniach zosta³ przez
prze³o¿onych wys³any do Pary¿a,
gdzie w latach 1293–1296 studiowa³
na tamtejszym Uniwersytecie. Po
osi¹gniêciu pierwszych stopni akademickich, wyk³ada³ w szko³ach franciszkañskich, powi¹zanych z uniwersytetami w Cambridge i Oxfordzie.
W roku 1302 powróci³ do Pary¿a, i rozpocz¹³ nauczanie
w uniwersyteckim studium franciszkañskim. Rok póŸniej, wraz z innymi wyk³adowcami, musia³ opuœciæ Pary¿, gdy¿ nie podpisa³ apelu króla Filipa Piêknego, skierowanego do soboru przeciwko papie¿owi Bonifacemu VIII. Pod koniec 1304 r. ponownie znalaz³ siê w Pary¿u i zosta³ mianowany magistrem teologii we franciszkañskim studium, a rok póŸniej tak¿e jego dyrektorem.
W roku 1307, z powodu napiêæ politycznych zwi¹zanych
z procesem przeciwko templariuszom, po raz kolejny
opuœci³ Francjê, i uda³ siê do Kolonii, gdzie równie¿ kierowa³ studium franciszkañskim. Zmar³ w Kolonii 8 listopada 1308 r., w wieku 43 lat, i zosta³ pochowany w tamtejszym koœciele franciszkanów. Jego grób od pocz¹tku
otoczony by³ czci¹ wiernych. Poza Koloni¹ kult Dunsa
Szkota w sposób szczególny szerzy³ siê w diecezji Nola
(niedaleko Neapolu) we W³oszech. Proces beatyfikacyjny trwa³ jednak bardzo d³ugo, i chocia¿ tytu³ „czcigodnego” otrzyma³ ju¿ w 1698 roku, to dopiero w roku 1972
Kongregacja ds. Beatyfikacji i Kanonizacji, dekretem
zatwierdzonym przez papie¿a Paw³a VI orzek³a, ¿e pisma Jana Dunsa Szkota nie zawieraj¹ b³êdów przeciw
wierze i moralnoœci, zezwalaj¹c jednoczeœnie na kontynuowanie procesu beatyfikacyjnego. B³ogos³awionym
zosta³ og³oszony 20 marca 1993 r. przez papie¿a Jana
Paw³a II, który modl¹c siê u jego grobu w czasie swojej
pielgrzymki do Niemiec w 1981 r., nazwa³ go „duchow¹
twierdz¹ wiary”.

Jakkolwiek Jan Duns Szkot by³
teologiem wszechstronnym, to jednak najbardziej jest on kojarzony
z obron¹ przywileju Niepokalnego
Poczêcia Matki Bo¿ej. Wiêkszoœæ
bowiem ówczesnych teologów
uwa¿a³a, ¿e przywilej Niepokalanego Poczêcia NMP jest niezgodny
z powszechnym nauczaniem o uniwersalnoœci grzechu pierworodnego i uniwersalnoœci odkupienia.
Natomiast b³. Jan Duns Szkot, wychodz¹c w³aœnie od Chrystusa Odkupiciela, podkreœla³ doskona³oœæ
dzie³a Odkupienia dokonanego
przez Chrystusa w mêce, œmierci
i zmartwychwstaniu. Patrz¹c zatem na prawdê Niepokalanego Poczêcia NMP w perspektywie doskona³oœci odkupieñczego dzie³a
Jej Syna uwa¿a³, ¿e zamiast izolowaæ B³ogos³awion¹ Dziewicê od
koniecznoœci uniwersalnego odkupienia, nale¿y widzieæ w Niej owoc
najbardziej doskona³y ofiary Chrystusa. B³. Jan Duns Szkot, umieszczaj¹c Maryjê w samym centrum
odkupienia, podkreœla³ w sposób naturalny skutecznoœæ
i doskona³oœæ dzie³a odkupieñczego, podjêtego ze wzglêdu na rodzaj ludzki dobrowolnie i z mi³oœci. Maryja wiêc
tak¿e zosta³a odkupiona jak wszyscy ludzie, ale odkupieniem ustrzegaj¹cym. Dla b³. Jana Dunsa Szkota by³o
oczywistym, ¿e doskona³e dzie³o odkupienia, a wiêc i doskona³oœæ samego odkupienia, domaga³o siê ustrze¿enia
od grzechu Tej, która Go mia³a porodziæ. Dlatego wprowadzaj¹c argument o doskona³ym odkupieniu, usun¹³
najbardziej komplikuj¹c¹ trudnoœæ w dyskusji na temat
przywileju Niepokalanego Poczêcia NMP, a mianowicie
tê, ¿e poczêcie bez grzechu pierworodnego godzi³o w powszechnoœæ odkupienia.
Chocia¿ argumentacja b³. Jana Dunas Szkota zosta³a
uznana przez Koœció³, to jednak potrzeba by³o jeszcze
du¿o czasu, aby ostatecznie sformu³owaæ dogmat o Niepokalanym Poczêciu NMP, co nast¹pi³o w 1854 r., za pontyfikatu papie¿a Piusa IX. Niemniej przez ca³y ten czas
poprzedzaj¹cy og³oszenie dogmatu, w zakonie franciszkañskim by³ rozwijany kult Maryi Niepokalanej. Przyczyniali siê do tego tak¿e papie¿e pochodz¹cy z rodziny
franciszkañskiej, m.in. Sykstus IV, który w 1476 r. zatwierdzi³ formularz Mszy œw. i Oficjum ku czci Niepokalanej. W roku 1645 Zakon zosta³ poœwiêcony protekcji
Maryi Niepokalanie Poczêtej i zarz¹dzono, aby w Zakonie ka¿dego roku obchodzono œwiêto Niepokalanego Poczêcia. Zakon pozosta³ wiêc zawsze wierny nauczaniu b³.
Jana Dunsa Szkota, g³osz¹c wszem i wobec czeœæ dla Maryi Niepokalnej.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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OPOWIEŒÆ ADWENTOWA
By³ ponury, listopadowy wieczór. Majka, opatulona
w nowy p³aszcz, który dosta³a od rodziców czeka³a na poci¹g do Krakowa. Wraca³a w³aœnie na studia po Wszystkich
Œwiêtych. Mia³a nadziejê, ¿e poci¹g nie bêdzie zbyt przepe³niony, i ¿e znajdzie miejsce siedz¹ce w przedziale.
W szybach dworcowych odbija³y siê œwiecide³ka ze sklepowych wystaw. Majka westchnê³a. – Jeszcze nie skoñczyliœmy wspominaæ zmar³ych, a na wystawach ju¿ bañki i miko³aje – pomyœla³a. Jak bardzo chcia³a zostaæ jeszcze w domu, pobyæ z rodzicami, z siostr¹ i bratem. Chcia³a, by by³o
jak dawniej... A teraz, odk¹d rodzice prowadzili w³asn¹ firmê stali siê tacy nieobecni. Owszem, dbali o dzieci, kupuj¹c
im drogie ubrania i inne potrzebne rzeczy, ale wci¹¿ zajmowa³a ich praca. Mama nawet ostatnio przesta³a gotowaæ
obiady – zamawia catering i jeden problem ma z g³owy.
M³odszemu, Maækowi nawet siê to podoba. Tylko nie da
siê z nim pogadaæ – wci¹¿ przed komputerem, albo telewizorem. Starsza Iza podziela zdanie Majki, ale studiuje
w Warszawie, wiêc siostry widz¹ siê bardzo rzadko. Pozostaj¹ maile i smsy.
We Wszystkich Œwiêtych wszyscy byli na cmentarzu,
ale na Mszê œw. rodzice nie znaleŸli ju¿ czasu. Wys³ali do
koœcio³a Majkê i jej rodzeñstwo, bo oni musieli jeszcze
pouzupe³niaæ firmowe papiery. Dzieci dosta³y od nich nowe p³aszcze – zwyczajowo, ¿eby siê pokazaæ. Przecie¿ na
cmentarzu spotykaj¹ siê ca³e rodziny, wiêc wypada przyjœæ
w nowych ciuchach, ¿eby ludzie nie gadali.
Majka weschnê³a. Zdjê³a rêkawiczkê i wys³a³a smsa
starszej siostrze z nadziej¹, ¿e bêd¹ czêœciej siê kontaktowa³y. Chocia¿ tyle – pomyœla³a i rozejrza³a siê po coraz bardziej zat³oczonym peronie.
W oddali zamajaczy³y œwiat³a poci¹gu i po chwili na peron ospale wtoczy³a siê lokomotywa, ci¹gn¹c za sob¹ d³ugi
sznur wagonów. T³um studentów wracaj¹cych z domów
wbi³ siê w ciasne drzwi maszyny. Przepychanie, ktoœ komuœ zaklepa³ miejsce, tu ju¿ wszystko zajête... – I znów
mnie czeka podró¿ w korytarzu – ze smutkiem pomyœla³a
Majka, gdy nagle ktoœ delikatnie zaczepi³ j¹ z ty³u. – Ach,
siostra Ma³gorzata! – z zaskoczeniem krzyknê³a dziewczyna! Usciska³y siê serdecznie z zakonnic¹, która wraz z innymi siostrami jecha³a na rekolekcje do £agiewnik. Siostra
Ma³gorzata by³a katechetk¹ Majki w liceum. Bardzo siê polubi³y, choæ Majka mia³a zdecydowany dystans do zakonnych habitów. Ucieszy³a siê, gdy siostry zaproponowa³y jej
miejsce w swoim przedziale. Choæ jecha³y tylko we czwórkê, nikt siê do nich nie dosiad³. – Wszyscy siê nas chyba
boj¹ – ¿artowa³y siostry. – Jakoœ tak jest, ¿e nasz strój niektórych odstrasza. A my przecie¿ nie gryziemy!
Majka zaczê³a rozmawiaæ z siostr¹ Ma³gorzat¹. Opowiedzia³a jej o swoich rodzicach, o tym, ¿e tak naprawdê
nie ma z nimi kontaktu. Zastanawia³a siê jak to bêdzie ze
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. – Dziœ rzecz¹, która najbardziej kojarzy im siê ze œwiêtowaniem s¹... prezenty. Sza³ zakupów zaczyna siê niemal zaraz po Wszystkich Œwiêtych –
dzieli³a siê swoimi obserwacjami Majka. – Pojawiaj¹ siê
œwi¹teczne promocje, happeningi, podczas których nawet
nocami mo¿na kr¹¿yæ po galeriach i supermarketach i kupowaæ, kupowaæ, kupowaæ... A potem Wigilia. Mój m³odszy brat ju¿ nie mo¿e siê jej doczekaæ, bo po wieczerzy bêd¹
prezenty. Potem idzie siê, lub nie idzie, na Pasterkê, a pozosta³e dni spêdza siê wprawdzie z rodzin¹, ale g³ównie
jedz¹c przed telewizorem. Narzekamy póŸniej ile to nam
kilogramów przyby³o, jak to trzeba siê odchudzaæ, by
ubraæ karnawa³owe kreacje i w zasadzie tak mijaj¹ nam
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Œwiêta. Tak siê ju¿ dzieje od kilku lat, ale nas jakby jest
mniej w tym wszystkim. Teskniê za rodzicami... – Majka
rozp³aka³a siê, sama nie wiedz¹c czemu.
Siostra Ma³gorzata przytuli³a dziewczynê. – Do Œwi¹t
jeszcze trochê czasu – powiedzia³a. Oferty i okazje bêd¹ nas
torpedowaæ zewsz¹d, mrugaj¹c kolorowymi œwiate³kami.
Byæ mo¿e Twoi rodzice w³asnie w ten sposób bêd¹ chcieli
œwiêtowaæ. Jednak przecie¿ nikt Ciebie nie zmusza, byœ
¿y³a tak jak g³osz¹ reklamy. M³oda kobietko – za¿artowa³a
zakonnica, uœmiechnij siê! S³uchaj. Skoro przed nami Adwent – czas oczekiwania na przyjœcie Chrystusa na œwiat,
mo¿e w³aœnie powinnaœ w tym roku postawiæ akcent na takie oczekiwanie. M¹dre powiedzenie g³osi, ¿e jeœli Bóg jest
na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na w³aœciwym
miejscu. Jeœli podejdziesz do tego czasu z pytaniem – jak
mam siê przygotowaæ? Co zmieniæ w swoim ¿yciu? Jak
prze¿yæ te Œwiêta naprawdê po Bo¿emu, wtedy mo¿e
i twoi bliscy zwróc¹ uwagê, ¿e robi¹ coœ nie tak. Pamiêtaj,
œwiat zaczyna siê zmieniaæ od samego siebie. Wiesz, jeœli
dobrze prze¿yjesz Adwent, to mo¿e oka¿e siê, ¿e blask
œwiecide³ek, który tak bardzo poci¹ga twoich bliskich
przygaœnie w zderzeniu z wewnêtrznym blaskiem twojego
serca. Jeœli choæ jedno z was prze¿yje ten adwent inaczej ni¿
tylko na zakupach, to zwróci uwagê pozosta³ych. – Hmmm
– zamyœli³a siê Majka. – W sumie to ma siostra racjê. To
przecie¿ ode mnie zale¿y w jaki sposób chcê prze¿ywaæ
czas Œwi¹t. Pamiêtam, gdy by³am dzieckiem, jak bardzo lubiliœmy chodziæ na roraty! Rodzice chodzili bardzo wczeœnie rano. Potem budzili nas do szko³y. I nawet jadaliœmy
wtedy razem œniadania! – z uœmiechem przypomnia³a sobie Majka. – My z Iz¹ i Maækiem chodziliœmy wieczorami.
Strasznie nam zale¿a³o, ¿eby byæ na roratach ka¿dego dnia.
A potem... z nik³ym œwiate³kiem lampionu przynosiliœmy
do domu jak¹œ tak¹ cich¹ Bo¿¹ obecnoœæ... Siostro, ja chyba
ten czas dzieciñstwa w³o¿y³am miêdzy bajki. Zapomnia³am, ¿e przecie¿ wci¹¿ mogê ¿yæ tymi wartoœciami, którymi ¿y³a kiedyœ ca³a nasza rodzina...
– Siostro? – zapyta³a Majka. Proszê mi powiedzieæ, jak
wy to robicie, ¿e mówicie o Panu Jezusie tak po prostu,
zwyczajnie, jakby On tu by³?...
– Maju – odpar³a zakonnica – bo On tutaj jest... Nie
krzyczy jak te wszystkie neony, o których rozmawia³yœmy,
ale jest w twoim sercu. I w moim, i w sercach wszystkich ludzi. Ale niektórzy próbuj¹ Go zakrzyczeæ, inni nie potrafi¹
Go odnaleŸæ, a tak bardzo za Nim têskni¹. On jest sensem
¿ycia, którego wszyscy szukamy. ¯eby Go odnaleŸæ trzeba
czasem zamilkn¹æ, ws³uchaæ siê w siebie. Nawet na modlitwie. Nieraz wystarczy trwaæ przed Nim. Jeœli tylko chcesz
Go odnaleŸæ, jeœli chcesz, ¿eby narodzi³ siê w Twoim sercu
– powiedz Mu o tym. Zobaczysz, On pozwala siê odnaleŸæ
tym, którzy Go szukaj¹... A jak ju¿ Go odnajdziesz, to bêdzie On kimœ stale obecnym, Kimœ, kto jest z tob¹ w ka¿dej
chwili. Bêdzie to dla ciebie tak¹ radoœci¹, ¿e twoim pragnieniem bêdzie mówiæ innym o Nim jak o najbli¿szej ci
osobie. I wcale nie musisz potem zostaæ zakonnic¹ – zaœmia³a siê siostra Ma³gorzata.
– Och, nie, wcale nie zamierzam – z uœmiechem odpar³a
Majka. – Tylko wie siostra, ja to siê tak naprawdê bojê tych
¿yczeñ i op³atka. Wszyscy mówi¹ tylko o zdrowiu i szczêœciu, a ja bym chcia³a... no tak jakoœ inaczej, z g³êbi serca,
a nie tak dyplomatycznie....

dokoñczenie na s. 11
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Opowieœæ adwentowa, dokoñczenie ze s. 10

– Maju, zaufaj – uspokoi³a Majkê siostra Ma³gorzata. –
Rozpocznij ma³ymi kroczkami. Jeœli dobrze prze¿yjesz ten
Adwent, ¿yczenia wigilijne nie bêd¹ dla Ciebie stresuj¹cym obowi¹zkiem, ale czasem prawdziwego dzielenia
siê szczêœciem twojego serca, poniewa¿ odnajdziesz Nowonarodzonego Jezusa. I bêdzie to prawdziwy dar dla
tych, którzy w ferworze komercyjnych przygotowañ zapomnieli o tym dlaczego œwiêtujemy. Twoje wra¿liwe serce
im to przypomni. G³owa do góry! Nie jesteœ sama!
W g³oœnikach poci¹gu zaskrzypia³ mikrofon, konduktor chrz¹kn¹³, kaszln¹³ i zapowiedzia³ przyjazd poci¹gu do
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celu za kilka minut. W wagonie znów zrobi³o siê t³oczno,
studenci zaczêli przeciskaæ siê w stronê wyjœcia. Majka
zdjê³a plecak z pó³ki, w³o¿y³a p³aszcz i opatuli³a siê szalikiem, który dawno temu babcia zrobi³a jej na drutach. Jak¿e inaczej siê czu³a. Wysz³a z poci¹gu w zupe³nie innym
nastroju. Mia³a w koñcu cel i zamierza³a go zrealizowaæ. –
Dobrze prze¿yæ Adwent... – zamyœli³a siê – jak to banalnie
brzmi. Ale jakie to wa¿ne! – powiedzia³a ju¿ na g³os i posz³a wprost do tramwaju, szerokim ³ukiem omijaj¹c Galeriê Krakowsk¹...
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 – imiê polskiej œwiêtej. Przy
odgadywaniu poszczególnych wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu
parafialnego. ROZWI¥ZANIA PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej
w zaklejonych kopertach do 14 grudnia 2009 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – ksi¹¿kê
„Œwiêty Franciszek w sztuce”, ufundowan¹ przez o. Adama B³achuta.
oprac. MH
1. Portugalskie sanktuarium maryjne znane ze s³ynnych trzech
tajemnic
2. Sanktuarium maryjne
ze wspania³ymi organami (powiat
kêtrzyñski)
3. Najwiêksze sanktuarium maryjne na
œwiecie (Meksyk)
4. Matka Boska objawi³a
siê tam œw. Bernadecie
5. „Jest z a k ¹ t e k na tej
ziemi...”
6. Kalwaria ... – sanktuarium maryjne
z „Dró¿kami”
7. Sanktuarium „Czarnej
Madonny” w Katalonii
8. Sanktuarium maryjne
w Wilnie

1
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8

Nagrody za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a s¹ nimi albumy –
Skarby klasztorów Adama Bujaka, ufundowane przez o. proboszcza, otrzymuj¹ pan W³adys³aw Jarosz oraz br. Kasjan J. Pach.
Nagrody prosimy odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Jan Pawe³ II”.

WARTO PRZECZYTAÆ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

Lolly Winston, Ale siê porobi³o, Poznañ 2005, s. 417.
Autorka ksi¹¿ki, z zawodu dziennikarka mieszkaj¹ca w Kaliforni, porusza zagadnienie trudne – pocieszania. Uwa¿a,
¿e pocieszaj¹c innych uzyskujemy równoczeœnie pociechê dla siebie.
Przedstawia wa¿ki temat utraty osoby bliskiej (œmieræ) powoduj¹cej depresjê osoby osieroconej. Walka z w³asnym
bólem z równoczesnym marszem z ¿ywymi nios¹cymi pomoc, wartoœæ ¿ycia cz³owieka spe³nionego i „zauwa¿onego”
przez bliŸnich – to g³ówny w¹tek powieœci pisanej prosto, ale zawieraj¹cej wiele prawd ¿yciowych. Czytelnik poznaje je
i uczy siê odwagi podejmowania powrotu z dna rozpaczy i niebytu do normalnego bytu i s³u¿by innym oczekuj¹cym pomocnej rêki i s³ów otuchy.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LISTOPAD–GRUDZIEÑ
01.11. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
1400 – procesja na cmentarzu
1430 – Msza œw. za wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu Pasternik
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (Dzieñ Zaduszny)
03.11. Wspomnienie Zmar³ych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych
i Dobroczyñców Zakonu Serafickiego
06.11. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
11.11. Œwiêto Niepodleg³oœci – Modlitwy za Ojczyznê
17.11. Œwiêto œw. El¿biety Wêgierskiej, patronki FZŒ
22.11. Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata
29.11. Pierwsza Niedziela Adwentu. Pierwszy dzieñ Nowenny
przed uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP
1730 – Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
1800 – Roraty
04.12. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii

08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. Dodatkowa Msza œw. o godz. 900
13.12. 3. Niedziela Adwentu (Gaudete)
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia
2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ
2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian oraz
dobroczyñców koœcio³a i klasztoru
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego – Msze œw. w porz¹dku
niedzielnym
26.12. Œwiêto œw. Szczepana – Msze œw. jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
27.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
28.12. Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
31.12. Zakoñczenie Starego Roku
1730 – nabo¿eñstwo b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie
roku
1800 – Msza œw.

S. Silvana ze wspó³siostrami i franciszkanami w dniu jubileuszu

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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