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UDWIGN¥Æ CIÊ¯AR KRZY¯A
dalej w swoim rozwa¿aniu BeneWielki Post. Kolejne czterdykt XVI, Wielki Post nie mo¿e
dzieœci dni wêdrówki przez pubyæ i „nie jest to oczywiœcie
styniê codziennych planów, mazwyk³y rytua³, ale coœ bardziej
rzeñ i wyrzeczeñ. Czas wyciszeg³êbokiego, co porusza nasze sernia poœród zgie³ku i zabiegania,
ca. Pozwala nam zrozumieæ akktóry ma przygotowaæ nasze
tualnoœæ napomnienia proroka
serce poprzez ciernist¹ krzyJoela, który w imieniu Stwórcy
¿ow¹ drogê do niezwyk³ego miwo³a: «Nawróæcie siê do mnie
sterium zmartwychwstania
ca³ym swym sercem, przez post
Chrystusa. Papie¿ Benedykt XVI
i p³acz, i lament. Rozdzierajcie
w orêdziu na Wielki Post 2008
jednak wasze serca, a nie szaty!
roku podkreœla wyraŸnie, i¿
Nawróæcie siê do Pana Boga wa„Wielki Post ka¿dego roku stwaszego!»” Jl 2, 12).
rza nam opatrznoœciow¹ okazjê
Czasy, które nasta³y w nodo refleksji nad sensem i wartowym Millennium, s¹ naprawdê
œci¹ naszego ¿ycia chrzeœcijañtrudne i pe³ne wyzwañ. Ciê¿ko
skiego i pobudza nas do odkryjest zdobyæ pracê, zwyczajn¹
wania mi³osierdzia Bo¿ego,
kromkê chleba, ludzk¹ przyabyœmy sami z kolei stawali siê
chylnoœæ i dobroæ, a metafizyczbardziej mi³osierni wzglêdem
ny kontakt z Bogiem staje siê
braci. W okresie Wielkiego Postu
luŸnym, osobistym wyborem.
Koœció³ przypomina pewne
Przestajemy siê wiêc modliæ, bo
szczególne zobowi¹zania, które
i po co, skoro nasze modlitwy
w konkretny sposób maj¹ pomapozostaj¹ bez echa? Nic bardziej
gaæ wiernym w tym procesie wemylnego. Milczenie Boga jest
wnêtrznej odnowy: s¹ nimi monajczêœciej brakiem gotowoœci
dlitwa, post i ja³mu¿na”.
cz³owieka do przyjêcia Jego daWielki Post rozpoczyna symJerzy Duda-Gracz, z cyklu Golgota Jasnogórska
ru, a nasza modlitwa, to jedynie
boliczne posypanie g³owy ponag³a, pobo¿na litania rzeczy
pio³em. To oznaka naszej przemijalnoœci i kruchoœci. To równie¿ czas ¿a³oby, pokuty i po- i czynów, których w danej chwili potrzebujemy, bo zawagi. Bowiem, kto posypuje sobie g³owê popio³em, bierze wiod³y ludzkie œrodki magicznych uzdrowieñ i pocieszeñ.
Jeœli chcesz prze¿yæ ten Wielki Post owocnie, zacznij to
Boga na œwiadka i przed Nim samym przyznaje siê do swojej grzesznoœci, ma³oœci i pragnie nawrócenia, z nadziej¹ czyniæ od pierwszych jego dni, zastanawiaj¹c siê nad swokieruj¹c swój wzrok ku mi³osierdziu Boga. Tak oto rozpo- im ¿yciem, aby wyhamowaæ w pierwszej kolejnoœci w tym
czyna siê nowa droga powrotu, przebaczenia, pog³êbio- dzikim tempie zabiegania i szamotaniny, goni¹c tak naprawdê za ulotnymi wartoœciami. Podejmij wiêc œwiadonego osobistego rachunku sumienia.
Ka¿dy z nas niesie swój krzy¿. Pytanie o jego sens nigdy mie i dobrowolnie, choæby najmniejsze umartwienie,
siê nie wyczerpuje, bo nie ma tych samych sytuacji, tych sa- a wtedy mo¿esz odzyskaæ radoœæ i szczêœcie, si³ê i moc do
mych rozczarowañ i cierpieñ, tych samych upadków dŸwigania tylko tobie wiadomego ciê¿aru krzy¿a, który
i zdrad. Za ka¿dym razem stajemy oko w oko z nasz¹ s³abo- postawiony raz na Golgocie, od ponad dwóch tysiêcy lat,
œci¹ i szatañsk¹ pokus¹. Tu nie ma bohaterów. Zwyciê¿a na- jest nie tylko wyrzutem sumienia dla zbuntowanego wotomiast za ka¿dym razem nowe prawo mi³oœci, sk³onne do bec Boga œwiata, ale nade wszystko to w³aœnie najprostsza
przebaczenia i odnowy, pe³ne lêku, ale i odwagi, pomimo droga do zbawienia tego œwiata i siebie.
Eligiusz Dymowski OFM
ludzkich sk³onnoœci do grzechu. Dlatego, jak kontynuuje
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ZATRZYMAÆ SIÊ POD KRZY¯EM
Stat Crux dum volvitur orbis
(Stoi krzy¿, podczas kiedy œwiat siê obraca)
Jan Pawe³ II
Na przestrzeni minionych wieków istnia³o wiele rodzajów
krzy¿a: krzy¿ ³aciñski, krzy¿ grecki, krzy¿ pizañski, krzy¿ maltañski, krzy¿ patriarszy, krzy¿ jerozolimski, krzy¿ celtycki,
krzy¿ œw. Piotra, krzy¿ œw. Andrzeja, krzy¿ papieski, krzy¿ kardynalski, krzy¿ prawos³awny itp. Od œredniowiecza krzy¿ sta³
siê te¿ form¹ odznaczenia za mêstwo.
W dzisiejszym rozwa¿aniu zatrzymujemy siê pod krzy¿em
jako symbolem religii chrzeœcijañskiej, krucyfiksem czyli
krzy¿em z przybitym doñ cia³em Chrystusa.
Crux (j. ³ac.) – znak w postaci dwóch linii przecinaj¹cych
siê pod k¹tem prostym jest jednym z najstarszych symboli religii staro¿ytnych œwiata, omówienie szczegó³owe historii
krzy¿a wymaga³oby osobnego opracowania.
W okresie wielkopostnym stajemy jako wyznawcy chrzeœcijañstwa w g³êbokiej zadumie, zw³aszcza w czasach
wspó³czesnych wrogich dla religii, przed krzy¿em deprecjonowanym przez tych, którzy krzy¿a siê boj¹, chc¹ go usun¹æ
na margines ¿ycia spo³ecznego, oœmieszaj¹c jego symbolikê
poprzez „pseudoartystyczne” wernisa¿e, obra¿aj¹ce ludzi
wierz¹cych.
Jan Pawe³ II w swoich rozwa¿aniach (w: Przekroczyæ próg nadziei, s. 62–63) mówi: „STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS” –
„KRZY¯ TRWA, PODCZAS GDY ŒWIAT SIÊ KRÊCI” i dalej:
„Znajdujemy siê w samym centrum historii zbawienia [...] je¿eli w dziejach ludzkich obecne jest cierpienie, to Jego
wszechmoc musi okazaæ siê wszechmoc¹ uni¿enia przez
krzy¿. Ukrzy¿owany Chrystus jest dowodem solidarnoœci Boga z cierpi¹cym cz³owiekiem. [...] Chrzeœcijañstwo jest religi¹ zbawienia. Aby cz³owiek uwierzy³, ¿e jest zbawiony przez
Boga MUSI ZATRZYMAÆ SIÊ POD KRZY¯EM CHRYSTUSA [...] stan¹æ wobec pustego grobu i us³yszeæ «Nie ma Go tu,
bo zmartwychwsta³» (Mt 28,6) musi wierzyæ w cud odkupienia”.
Przytoczone wy¿ej rozwa¿anie Jana Paw³a II wyjaœnia nam
koniecznoœæ „zadumy pod krzy¿em”, pewnego przemyœlenia
cudu odkupienia.
„W krzy¿u cierpienie, w krzy¿u zbawienie, w krzy¿u mi³oœci nauka...” œpiewamy na mszy œw. Krzy¿ wiêc symbolizuje
cierpienie i zbawienie moc¹ mi³oœci ducha.

W naszej tradycji chrzeœcijañskiej umieszczamy krzy¿ na
œcianach naszych mieszkañ, zawieszamy na szyi, ¿egnamy siê
znakiem krzy¿a, krzy¿ stoi na nagrobkach cmentarnych i polnych dró¿kach.
Ramiona krzy¿a Chrystusowego to ramiona wyci¹gniête
ku œwiatu i ludziom, wierz¹cym i niewierz¹cym, pragn¹ce
ogarn¹æ w akcie bezgranicznej mi³oœci ka¿dego cz³owieka.
Cz³owiek czystego serca trwa przy krzy¿u i nie pozwala go
bezczeœciæ, jest on jego oparciem i drogowskazem.
Zafascynowana g³êbi¹ przemyœleñ Ojca œw. Jana Paw³a II
w Przekroczyæ próg nadziei, kluczu do odczytania ca³ego Jego
nauczania, postanowi³am stan¹æ pod krzy¿em zatrzymuj¹c
czas na osobist¹ refleksjê nad potêg¹ mi³oœci krzy¿a.
Jak ju¿ wy¿ej wspomnia³am, krzy¿ obecny jest w naszym
codziennym ¿yciu, czêsto bowiem „dŸwigamy w³asny krzy¿”,
modlimy siê pod krzy¿em, ale niezbyt czêsto wnikamy w jego
istotê.
I jeszcze jedna oczywista prawda wynikaj¹ca z zatrzymania
siê u stóp Ukrzy¿owanego – musimy poj¹æ i zrozumieæ; „¿eby
siê narodziæ, trzeba umrzeæ; ¿eby siê zbawiæ trzeba wzi¹æ
krzy¿” (op. cit., s. 90). Do dnia dzisiejszego mam przed oczyma ostatni¹ drogê krzy¿ow¹ naszego umi³owanego Ojca
Œwiêtego, widzê Go tul¹cego do piersi skromny krzy¿, który
ukocha³ i zrozumia³ jego znaczenie i wielkoœæ.
Pod krzy¿em Chrystusa sta³a garstka wiernych uczniów
i zbola³a Matka – oni pojmowali sens cierpienia na krzy¿u,
pozosta³a gawiedŸ przysz³a na widowisko, nie dotar³a do nich
prawda odkupienia i zmartwychwstania. Nale¿y im
wspó³czuæ g³êboko – tak jak w obecnych czasach wspó³czujemy walcz¹cym z krzy¿em.
Krzy¿a z³em nie pokonaj¹, przegraj¹ swoj¹ nierówn¹ walkê i drogo kiedyœ przyjdzie im za ni¹ zap³aciæ. Módlmy siê za
nich, aby Duch Œwiêty oœwieci³ ich w drodze do prawdy, bo
nie wiedz¹ co czyni¹, a czyni¹ z³o i b³¹dz¹. My zaœ zatrzymajmy siê pod krzy¿em i podziêkujmy za niepojêt¹ mi³oœæ Bo¿¹
i ¿ycie wieczne ofiarowane przez mêkê ukrzy¿owania.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Crux
Czy¿ istnieje wiêksza mi³oœæ
od tej ukrzy¿owanej
przez nieprawoœci nasze,
ukoronowanej cierniem
na oczach bezdusznej gawiedzi
nieœwiadomej cudu odkupienia
i zmartwychwstania
przez
krzy¿
mi³oœæ
i
cierpienie
Barbara Mikuszewska-Kamiñska (2010)
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DNI REFLEKSJI I MODLITWY
Wielki Post. Szczególna bliskoœæ cz³owieka do Boga, gdy¿ Bóg zawsze jest blisko z cz³owiekiem; dni
piêknej refleksji i modlitwy. Zjednoczenie siê z Panem
poprzez zamyœlenie nad sob¹ i modlitwê, nie tê w codziennym poœpiechu i chaosie, ale w szczególnej ciszy i skupieniu rozwa¿aj¹c tajemnicê Chrystusowej
Mêki. W tych dniach znajdujemy przecie¿ wiêcej czasu na spotkanie z Jezusem, który bêdzie tak okrutnie
cierpieæ dla nas i za nas, aby w³aœnie w ten sposób ocaliæ cz³owieka, ratowaæ go i nieœæ nadziejê.
Te dni s¹ tak¿e dla nas oczyszczeniem cia³a i ducha
poprzez wyciszenie, spokój i zamyœlenie nad
w³asnym ¿yciem, dokonywaniem czêsto trudnych
wyborów i rozmyœlaniem nad darem i sensem ludzkiego ¿ycia. Nigdy bowiem nie jest za póŸno na pytania: dok¹d, dlaczego i jaki jest cel naszej ziemskiej
drogi? Czy po to przyszliœmy, aby tylko trwaæ?
Owszem, trwaæ godnie, szlachetnie i twórczo. Ten ¿yciowy czas zosta³ nam po prostu zadany do wype³nienia. Piêkno ¿ycia – to dar bezcenny, ale tego daru nigdy nie nale¿y nam roztrwoniæ. Nigdy, bowiem z niego bêdziemy rozliczani, wprawdzie nie tutaj, na tej
niezwyk³ej Planecie ludzi, ale wœród innych Bo¿ych
Planet i Gwiazd.
Jak¿e czêsto trudno jest nam siê skupiæ na modlitwie. Niew¹tpliwie pomaga nam w tym rozedrganiu
Biblia, jej Œwiêtoœæ, M¹droœæ i Piêkno. Czêsto nawet
poprzez ból i cierpienie pomaga ona nam ³¹czyæ
s³owa, pozwala budowaæ ich g³êboki sens i dawaæ tak
potrzebn¹ dzisiaj œwiatu i cz³owiekowi bliskoœæ; je¿eli
cz³owiekowi, to i cz³owiekowi do Boga. St¹d te¿, kiedy cz³owiek odchodzi od Boga, to Bóg równie¿ bywa
samotny. On, który ofiarowuje dar mi³oœci ka¿demu
cz³owiekowi i stworzeniu, bez naszej mi³oœci – tak¿e
staje siê osamotniony. O tym wszystkim trzeba nam
pamiêtaæ zw³aszcza w Wielkim Poœcie. B¹dŸmy zawsze z Bogiem, choæby tylko poprzez westchnienie: Panie, ufam Tobie.
Wracam do lat mojego dzieciñstwa. Mój dziadek
Józef nigdy nie rozstawa³ siê z Bibli¹. Ona zawsze

Magdalena KaŸmierska
***
Uciec pragnê w ciszê
Tak¹ prawdziw¹
Co w uszach dzwoni
Chcê s³uchaæ koncertu Bo¿ej woli
Która domaga siê
By zagraæ w moim ¿yciu
Pierwsze skrzypce...

w jego domu by³a otwarta i le¿a³a obok ¿elaznego ³ó¿ka. Otwarta by³a na s³owach: „Pasterze oczekiwali
Pana”.
Pamiêtam, gdy moja mama, klêcz¹c, odmawia³a:
„Ojcze nasz”, a potem siêga³a po wiersze S³owackiego. Mama mówi³a wówczas, i¿ poprzez poezjê tak¿e
mo¿na siê modliæ. Czy by³a to herezja? Nie s¹dzê.
Piêkno nie mo¿e byæ herezj¹!
Wracam te¿ pamiêci¹, gdy tata mój opowiada³, ¿e
w Wielkim Poœcie poza pokorn¹ modlitw¹, w wielkim skupieniu, trzeba by³o równie¿ oczyœciæ swoje
cia³o. Raz dziennie mo¿na by³o wypiæ tylko szklankê
mleka i zjeœæ dwie du¿e kromki chleba, który zawsze
piek³a babcia w kuchennej izbie. Jeœli ktoœ z domowników, a zw³aszcza dzieci, mia³ pragnienie, to móg³
siê dodatkowo napiæ wody Ÿródlanej, po któr¹ chodzi³o siê do leœnego strumienia, zwanego Strug¹.
O spo¿ywaniu innych pokarmów nie wolno by³o nawet g³oœno pomyœleæ. Nie by³o te¿ mowy o ciê¿kich
pracach czy jakichkolwiek uciechach. Nale¿a³o przebywaæ tylko z Bogiem i Jego anielskim orszakiem. Pokarmem nade wszystko mia³a byæ modlitwa i komunia œwiêta.
Czy taki post ma sens – pytaj¹ mnie najczêœciej ludzie m³odzi? Myœlê, i¿ w takim czasie, jakim jest Wielki Post – kryje siê nie tylko g³êboka m¹droœæ i metafizyka, ale równie¿ objawia on sens bardzo ludzkiego,
ziemskiego trwania, bowiem:
Szczêœliwi, których droga nieskalana,
którzy postêpuj¹ wed³ug Prawa Pañskiego.
Szczêœliwi, którzy zachowuj¹ Jego napomnienia
i ca³ym sercem Go szukaj¹ (Psalm 119, 1–2).
Dzisiaj zmienia siê czas, jest inny ni¿ kilkanaœcie lat
temu, ale przykazania Boskie s¹ ci¹gle te same. One
po prostu nigdy siê nie starzej¹, gdy¿ s¹ œwiête, bo to
sam Najwy¿szy da³ je cz³owiekowi, dlatego maj¹
przes³anie nie tylko niebios lecz i ziemi. Warto o tym
zawsze pamiêtaæ.
Zdzis³aw Tadeusz £¹czkowski
***
Gdy ju¿ noc na dobre
Wedrze siê
W najmniejszy k¹t
Mysiej nory...
Zapal œwiecê
Klêknij pod krzy¿em
Zobacz
Teraz ju¿ nawet
Œmieræ nie straszy...
3
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

MODLITWA WIELKOPOSTNA...
Zimny, ciemny poranek jeszcze zimowy. Miasto
œpi zasnute mglistym, mroŸnym powietrzem i tylko
budz¹cy siê do ¿ycia ruch samochodów i tramwajów,
przypomina o tym, ¿e zaczyna siê kolejny dzieñ dla
wszystkich tych, którzy ju¿ wstali i dla tych, którzy
przeci¹gaj¹ siê jeszcze leniwie w cieple domowego
zacisza.
W taki to dzieñ, przytuliwszy twarz do krzy¿a,
w niemej modlitwie polecam Ci Jezu wisz¹cy na
Krzy¿u:
v wszystkich ¿yj¹cych tylko nadziej¹, nawet gdy
inni j¹ stracili;
v wszystkich le¿¹cych w szpitalnych ³ó¿kach,
patrz¹cych z bólem przez okna szpitalnej sali;
v cierpi¹cych w ukryciu, którym nie dane jest cieszyæ siê karnawa³em, œniegiem, feriami;
v uwiêzionych bólem i niekoñcz¹c¹ siê walk¹
o zdrowie i ¿ycie;
v tych, co znosz¹ cierpliwie zabiegi, terapie i samotnoœæ bólu;
v tych, którzy zostali powo³ani, aby nieœæ radoœæ
i pocieszenie tam, gdzie jest to potrzebne;
v tych, co nios¹ œwiat³o Bo¿ego mi³osierdzia, tam
gdzie panuje ciemnoœæ przygnêbienia;

v lekarzy i wszystkich, którzy powo³ani zostali do
niesienia pomocy ale te¿ nadziei – tam gdzie o nadziejê trudno;
v wszystkich, którzy modlitw¹ codzienn¹ wspieraj¹ ka¿de ludzkie westchnienie o Bo¿¹ pomoc;
v tych, co nie widz¹ i nie wiedz¹, ¿e s¹ gdzieœ inni,
doœwiadczani przez los;
v tych, którzy dziœ ciesz¹ siê pe³ni¹ ¿ycia;
v troszcz¹cych siê o sprawy doczesne i nie dostrzegaj¹cych, ¿e zabraknie czasu na sprawy najwa¿niejsze;
v tych, którzy nie chc¹ daæ nadziei;
v tych, co maj¹ ¿ycie innych za nic;
v ka¿dy nowy dzieñ, który przybli¿a do Bo¿ego
Zbawienia.
Spójrz Panie ze swego Krzy¿a na utrudzonych
i strapionych, ale ci¹gle szukaj¹cych Ciebie, w bólu,
w rozterce, w trudnoœciach i ma³oœci naszej. Pomó¿
zrozumieæ niepojêty ogrom Twojego mi³osierdzia,
które wylewasz na nas wpatruj¹cych siê w Krzy¿
i ³akn¹cych przyj¹æ ca³e bogactwo i m¹droœæ nauki
wyp³ywaj¹cej z Twej Mêki i Zmartwychwstania.
Wielki Post 2010

MP

PROSZÊ I DZIÊKUJÊ ZARAZEM...
(Wywiad z o. Paw³em Kondratiukiem OFM, katechet¹)
Pracuje Ojciec na naszym bronowickim osiedlu w Szkole
Podstawowej nr 51 im. Stanis³awa Wyspiañskiego. Maj¹c
doœwiadczenie katechetyczne z ró¿nych szkó³, jak ocenia
Ojciec obecnoœæ religii w szkole?
Spotykam siê z ró¿nymi opiniami na ten temat. Wiele
osób z którymi rozmawia³em twierdzi, ¿e lepiej by³o wtedy, gdy religia by³a prowadzona w salkach przy parafii.
Byæ mo¿e jest to prawda. Sam pamiêtam czasy, gdy
mia³em lekcje religii w parafii. Ale to ju¿ przesz³oœæ i mile
siê j¹ wspomina. Rozumiem dobrze, ¿e kiedyœ by³o inaczej, byæ mo¿e lepiej, ale prawda jest taka, ¿e du¿o siê
4

zmieni³o i tamto ju¿ nie wróci. Trzeba teraz zmierzyæ siê
z obecn¹ rzeczywistoœci¹ i szukaæ dobrych rozwi¹zañ
w zaistnia³ej sytuacji. Jestem katechet¹ od 2003 roku
i myœlê, ¿e w œwietle zmian, których jesteœmy œwiadkami
od kilkunastu lat dobrze siê sta³o, ¿e religia znalaz³a siê
w szkole.
Poziom wiedzy religijnej dzieci zale¿y w pierwszej linii od
rodziców, nastêpnie od katechetów oraz osobistego zaanga¿owania i œwiadectwa innych nauczycieli. Jak to jest
jednak realizowane w praktyce?
cd. na s. 5

Wielki Post 2010

Nie samym chlebem...

Nr 50

Proszê i dziêkujê zarazem..., dokoñczenie ze str. 4
Z tego co zaobserwowa³em pracuj¹c w ró¿nych szko³ach i parafiach naszej prowincji zakonnej, nie do koñca
zgadzam siê z tym, ¿e w pierwszej linii poziom wiedzy religijnej dzieci zale¿y od rodziców. Kiedyœ, gdy lekcje religii
odbywa³y siê przy parafiach, byæ mo¿e tak by³o. Teraz
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za przekaz depozytu wiary, lub
jak kto woli wiedzy religijnej, spoczywa przede wszystkim
na katechetach. Rodzice z ró¿nych powodów, mniej lub
bardziej uzasadnionych, dyspensuj¹ siê z obowi¹zku przekazywania swoim dzieciom depozytu wiary. Owszem staraj¹ siê, to widaæ, ale wed³ug mnie w dzisiejszych czasach
to katecheta przekazuje wiêkszoœæ wiedzy religijnej. Rodzice te¿ to czyni¹, ale w mniejszym stopniu ni¿ kiedyœ.
Byæ mo¿e jest to wina trudnych czasów w jakich przysz³o

nam ¿yæ. Byæ mo¿e katecheta z racji wykonywanej pracy
i przyjêtych obowi¹zków ma wiêksze mo¿liwoœci i przede
wszystkim czas oraz motywacjê. Wed³ug mnie dobrze jest
wtedy, gdy widoczna jest wspó³praca miêdzy rodzicami
a katechet¹. Nauczyciel religii przekazuje wiedzê z zakresu przedmiotu, uczy modlitwy itd. Natomiast rodzice s¹
dla swoich dzieci przyk³adem modlitwy i realizacji tego
czego dzieci dowiaduj¹ siê na lekcjach religii. Przyk³adowo katecheta mo¿e mówiæ dzieciom o koniecznoœci uczêszczania na niedzieln¹ eucharystiê, ale je¿eli rodzice nie
pójd¹ ze swoimi dzieæmi do koœcio³a, to teoria pozostanie
tylko teori¹. Mo¿na na lekcji religii mówiæ o koniecznoœci
modlitwy w ¿yciu cz³owieka ochrzczonego, ale gdy modlitwy nie ma w domu, dzieci trac¹ motywacjê i zaczyna im
zale¿eæ tylko na dobrych ocenach z przedmiotu. Proszê
pamiêtaæ o tym, ¿e religia nigdy nie by³a i nigdy nie bêdzie
jednym z wielu przedmiotów, których uczy siê w szkole.
Katecheza to coœ wiêcej! Je¿eli chodzi o œwiadectwo innych nauczycieli to w tym temacie nie mam nic do powiedzenia.
Powoli musimy zdawaæ sobie sprawê, i¿ spada religijnoœæ
Polaków. Wp³ywa na to niew¹tpliwie wiele czynników.
Czy jest wiêc zadowolony Ojciec z frekwencji dzieci na
niedzielnej Eucharystii?

Oczywiœcie – jestem zadowolony z liczby dzieci na niedzielnej Eucharystii w naszej parafii. Wiem, ¿e wiele rodzin korzysta z mo¿liwoœci jakie stwarza Kraków i uczêszcza na Msze do innych koœcio³ów. Uwa¿am to za dobry
symptom. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e spada religijnoœæ
Polaków, ale mnie interesuje religijnoœæ Polaków mieszkaj¹cych w parafii, w jakiej obecnie pracujê, a tutaj nie
jest tak Ÿle.
W naszym koœciele jest w niedzielê o godz. 1030 specjalna
Msza œw. dla najm³odszych parafian. Czy nie myœla³ Ojciec, aby w tê œwi¹teczn¹ liturgiê zaanga¿owaæ zarówno
dzieci jak i ich rodziców. By³oby to piêkne œwiadectwo dla
wielu z nas?
Wed³ug mnie rodzice s¹ anga¿owani w liturgiê, wiêc nie rozumiem sk¹d to pytanie? Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci czy rodzice
anga¿uj¹ siê w wystarczaj¹cy
sposób, ale twierdziæ, ¿e wcale,
to lekka przesada. Na razie zostanie tak jak jest, poniewa¿
wed³ug mnie zarówno rodzice
jak i dzieci maj¹ mo¿liwoœci
i okazje do aktywnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii
zw³aszcza o godz. 1030.
Czêsto narzekamy, ¿e dzieci s¹
dziœ za bardzo rozpieszczone.
Sprawiaj¹ trudnoœci w wychowaniu. Nie szanuj¹ swoich rodziców, dziadków, kolegów,
osoby starsze. A tak zwane bezstresowe wychowanie w praktyce sprowadza siê do czystej
formu³y, aby niczego od nich
nie wymagaæ. Taka droga prowadzi jednak do nik¹d. Czy widzi tu Ojciec jakiœ zaradczy
z³oty œrodek?
Nie ma sytuacji bez wyjœcia. Tam gdzie jest dialog a nie
tylko monolog, wychowanie a nie tresura, równowaga
miêdzy tym co duchowe a materialne, praca nad sob¹
i nad relacjami z drugim cz³owiekiem, wzajemna ¿yczliwoœæ i szacunek, tam znajdzie siê wyjœcie nawet z najtrudniejszej sytuacji. Nie powiem niczego nowego, ale myœlê,
¿e tam gdzie jest Bóg tam wszystko jest mo¿liwe. Dzieci
potrzebuj¹ dobrych przyk³adów, m¹drych nauczycieli
i dojrza³ych rodziców, a tak¿e otwartych duszpasterzy.
Na koniec naszej rozmowy, mo¿e warto by³oby skierowaæ
jakieœ osobiste przes³anie do rodziców dzieci naszej parafii. Z pewnoœci¹ u³atwi to prace na przysz³oœæ nie tylko
katechetom, prawda?
Zawsze trzeba pamiêtaæ o dwóch podstawowych
s³owach: proszê i dziêkujê. Dziêkujê zatem wszystkim parafianom z którymi spotka³em siê ju¿ podczas mojej pracy
za wsparcie, ¿yczliwoœæ oraz konstruktywn¹ krytykê. Skoro mam teraz tak¹ okazjê to proszê, byœmy wszyscy razem
i ka¿dy z osobna robili to, co do nas nale¿y, najlepiej jak
potrafimy, dla wspólnego dobra.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM
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NIEZWYK£E „UKRZY¯OWANIE” GR&&
UNEWALDA
Z O£TARZA W ISENHEIM

Do najbardziej niezwyk³ych, a przy tym wyj¹tkowo ekspresyjnych i dramatycznych przedstawieñ
Chrystusa na krzy¿u, nale¿y zaliczyæ obraz Ukrzy¿owanie, pochodz¹cy z o³tarza koœcio³a szpitalnego
w Isenheim w Alzacji, obecnie przechowywanego
w Musée Unterlinden w Colmarze. Jego autorem jest
niemiecki malarz schy³kowej fazy gotyku, Mathis Nithart lub Gothart (1470/80–1528), znany jako Grünewald. W przeciwieñstwie do wspó³czesnych mu artystów niemieckich, takich jak chocia¿by Albrecht Dürer, o Grünewaldzie niewiele wiadomo. Pewnym jest
jedynie, ¿e przez znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia, pe³ni³ on
obowi¹zki nadwornego malarza dwóch kolejnych ar-

cybiskupów Moguncji. Wiadomo tak¿e, i¿ poza uprawianiem malarstwa, zajmowa³ siê równie¿ pracami
hydraulicznymi i in¿ynierskimi oraz nadzorowa³
prace budowlane. Niemniej wspomniany o³tarz
bêd¹cy miar¹ jego mistrzostwa, pozwala stawiaæ artystê, obok Dürera, wœród najwiêkszych malarzy ówczesnej epoki.
Grünewald w swojej twórczoœci malarskiej koncentrowa³ siê przede wszystkim na tematyce religijnej, g³ównie pasyjnej, ale najbardziej fascynowa³ go
temat ukrzy¿owania Chrystusa, któremu poœwiêci³
wiele swoich dzie³. Poza wspomnianym obrazem
z o³tarza w Isenheim, do naszych czasów dochowa³y

Grünewald, „Ukrzy¿owanie”, ok. 1515 r., czêœæ œrodkowa o³tarza z Isenheim
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siê jego Ukrzy¿owania w kilku muzeach, m.in. w Bazylei, Karlsruhe i w Waszyngtonie. Jednak¿e najs³ynniejszym ujêciem tego tematu a równoczeœnie najwybitniejszym dzie³em Grünewalda w którym uwidoczni³ siê najpe³niej jego geniusz, jest omawiany tutaj obraz, bêd¹cy œrodkow¹ czêœci¹ o³tarza (tryptyku)
z Isenheim, wykonanego w latach 1512–1515 dla tamtejszego koœcio³a szpitalnego przy opactwie antonianów. Dzie³em artysty s¹ równie¿ pozosta³e tablice
w o³tarzu, zaœ samo Ukrzy¿owanie zosta³o namalowane przez niego oko³o 1515 roku.
Centralne pole obrazu wype³nia umieraj¹cy Chrystus przybity do krzy¿a, ukazany na tle pogr¹¿onego
w ciemnoœciach krajobrazu. Na jego ciele pokrytym
ranami widoczna jest mêka œmiertelnej walki, ujawniaj¹ca siê w wyniszczeniu oraz umyœlnej deformacji,
ukazanej chocia¿by w konwulsyjnym skurczu d³oni
i stóp. Jego g³owa opad³a na piersi, tworz¹c wraz z ramionami jedn¹ liniê. Efekt interesuj¹cej kompozycji
wyp³ywa tak¿e z braku symetrii, widocznym chocia¿by w przesuniêciu Chrystusa poza oœ przedstawienia. Dodatkowo równie¿ cia³o Chrystusa przewy¿sza wielkoœci¹ towarzysz¹ce Mu z obu stron postacie. Z jednej strony, klêcz¹c¹ u stóp krzy¿a Mariê
Magdalenê, rozpaczaj¹c¹ i jakby dziel¹c¹ Jego ból;
podobnie zwróconych ku sobie, Matkê Bosk¹ i podtrzymuj¹cego j¹ œw. Jana Aposto³a. Z drugiej strony,
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stoj¹cego przodem œw. Jana Chrzciciela z wyci¹gniêtym palcem wskazuj¹cym, skierowanym ku Chrystusowi oraz Mistycznym Barankiem u jego stóp, symbolizuj¹cym ofiarê Chrystusa. Temu celowi s³u¿y³a
tak¿e starannie i odpowiednio dobrana kolorystyka
obrazu, który sugestywn¹ si³¹ wyrazu i obecnie porusza ka¿dego widza.
Wydaje siê, ¿e nie bez znaczenia dla malarza by³
równie¿ fakt, i¿ szpital w Isenheim prowadzony
przez antonianów, otacza³ opiek¹ przede wszystkim
chorych, bêd¹cych ofiarami zarazy. Dlatego – jak uzasadnia jeden z biografów Grünewalda – „artysta
przedstawiaj¹c okrutn¹ agoniê Chrystusa, boleœnie
skrêcone i storturowane cia³o, chcia³ wzmocniæ wiarê
chorych, uœwiadomiæ im straszliwe cierpienia, jakie
On równie¿ musia³ przebyæ, nim odniós³ triumf nad
œmierci¹”. W tym miejscu nale¿y jeszcze wspomnieæ
o scenie Zmartwychwstania, któr¹ malarz przedstawi³ na prawym skrzydle drugiej strony widokowej
o³tarza. Na niej to Chrystus Zmartwychwsta³y opromieniony blaskiem unosi siê nad pustym grobem,
i ukazuje rany na rêkach, nogach i boku, „ale – pisze
dalej wspomniany autor – inne œlady zadanej Mu mêki, widoczne na Jego ciele w «Ukrzy¿owaniu», zniknê³y, co mia³o daæ pacjentom szpitala nadziejê, ¿e tak¿e oni doznaj¹ ulgi w cierpieniach”.
Adam J. B³achut OFM

ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. LEONARD Z PORTO MAURIZIO
Okres Wielkiego Postu, chocia¿ jest on przede wszystkim
czasem nawrócenia i pokuty,
czyli wewnêtrznej metanoi, to
jednak kojarzy nam siê z ró¿nego rodzaju nabo¿eñstwami pasyjnymi, takimi jak Droga
Krzy¿owa, czy Gorzkie ¿ale,
a wiêc z tymi, które s¹ zwi¹zane
z rozwa¿aniem mêki i œmierci
Pana Jezusa Chrystusa. Nabo¿eñstwem pasyjnym najbardziej rozpowszechnionym w Koœciele katolickim jest Droga
krzy¿owa. Wielkim propagatorem tego¿ nabo¿eñstwa by³ œw.
Leonard z Porto Maurizio, franciszkanin, którego sylwetkê
przybli¿amy w cyklu Œwiadkowie œwiêtoœci.

Œw. Leonard, Pawe³ Hieronim
Casanova, urodzi³ siê 20 grudnia
1676 r. w Porto Maurizio (Liguria) we W³oszech. Jego ojciec, Dominik Casanova, by³ kapitanem
marynarki i posiadaczem statku. W wieku 2 lat osieroci³a go
matka, Anna Maria Benza. Gdy
ukoñczy³ 13 lat, uda³ siê do Rzymu, gdzie w jezuickim Collegium
Romanum studiowa³ literaturê
i filozofiê. Jesieni¹ 1697 r.
wst¹pi³ do Zakonu Braci Mniejszych Œciœlejszej Obserwancji,
nazywanych reformatami. Nowicjat odby³ w Ponticella. W zakonie otrzyma³ imiê Leonard,
które z jêzyka staroniemieckiego
oznacza: silny jak lew (leo = lew
i hart = silny).
cd. na s. 8
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Œw. Leonard..., dokoñczenie ze str. 7
Studia teologiczne kontynuowa³ w Rzymie przy
klasztorze œw. Bonawentury. W 1702 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana i powierzono mu funkcjê
wyk³adowcy filozofii. Ju¿ w czasie studiów pragn¹³
pracowaæ jako misjonarz. Szczególnie poci¹ga³y go
Chiny. Jednak choroba, na któr¹ zapad³, uniemo¿liwi³a mu wyjazd na misje. W czasie choroby z³o¿y³
œlub Matce Bo¿ej, ¿e je¿eli wyzdrowieje, poœwiêci
siê pracy nawracania grzeszników poprzez g³oszenie misji ludowych. Po odzyskaniu si³, dotrzyma³
s³owa i przez ponad czterdzieœci lat zajmowa³ siê
g³oszeniem misji ludowych, przemierzaj¹c ca³e
W³ochy i zyskuj¹c tytu³ „Aposto³a W³och”. Wielkie
t³umy ludzi gromadzi³y siê, aby s³uchaæ jego kazañ,
które wywiera³y na nich wielkie wra¿enie. Wzywa³
przede wszystkim do pokuty i chrzeœcijañskiego
mi³osierdzia. G³osz¹c Ewangeliê, nawrócenie i pokutê, propagowa³ tak¿e nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Sakramentu, Imienia Jezus oraz kult Matki
Bo¿ej w tajemnicy jej Zwiastowania i Niepokalanego Poczêcia. Równie¿ dziêki jego mediacjom wielokrotnie zawierano ugodê i przywracano pokój, tak
w sferze prywatnej, jak i publicznej.
Œw. Leonard z Porto Maurizio by³ jednym z najwiêkszych propagatorów nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej, której pocz¹tek da³ sam Jezus Chrystus nios¹c
krzy¿ ulicami Jerozolimy, od miejsca skazania przez Pi³ata, a¿ na górê Kalwariê.
Chrzeœcijañscy pielgrzymi przybywaj¹c
do Jerozolimy, szli œladami Chrystusa
rozwa¿aj¹c Jego mêkê. Do rozwoju nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej przyczyni³y
siê tak¿e wyprawy krzy¿owe i zwi¹zany
z nimi rozwój ruchu pielgrzymkowego.
Ci, którym z ró¿nych powodów nie by³o
dane udaæ siê do Ziemi Œwiêtej, mogli pozostaj¹c na miejscu, odbywaæ tzw. „pielgrzymki duchowe”. W zwi¹zku z tym,
w niektórych koœcio³ach, na posadzce zaznaczano np. miejsce Pretorium Pi³ata,
miejsce biczowania, górê Kalwariê czy
Bo¿y Grób, tworz¹c w ten sposób „drogi
jerozolimskie”, na bazie których wierni
mogli rozwa¿aæ mêkê Jezusa Chrystusa.
Pierwsze Drogi Krzy¿owe ze stacjami powsta³y w Europie w XV wieku. Pocz¹tkowo by³y zak³adane w koœcio³ach klasztornych, zw³aszcza franciszkañskich, a póŸniej rozprzestrzeni³y siê na koœcio³y parafialne. Sam œw. Leonard z Porto Maurizio, w czasie swojej pos³ugi misjonarza
ludowego, za³o¿y³ ich 572. W roku 1750,
na proœbê papie¿a Benedykta XIV, za³o¿y³ tak¿e Drogê Krzy¿ow¹ w rzymskim
Koloseum. Ustawiono tam wtedy wielki
krzy¿ i rozmieszczono czternaœcie stacji
Drogi Krzy¿owej. Odprawianie tego na-

bo¿eñstwa pasyjnego w rzymskim amfiteatrze zaprzestano po roku 1870, czyli po upadku Pañstwa
Koœcielnego, a kilka lat póŸniej usuniêto z Koloseum tak¿e stacje Drogi Krzy¿owej i krzy¿. Wznowi³ je na nowo dopiero papie¿ Pawe³ VI w 1964 roku. Œw. Leonard z wielk¹ gorliwoœci¹ propagowa³ to
pasyjne nabo¿eñstwo, bowiem uwa¿a³, ¿e „Droga
Krzy¿owa jest zbawiennym œrodkiem przeciwko
grzechowi i hamulcem przeciwko namiêtnoœciom”.
Wyczerpany intensywn¹ prac¹ apostolsk¹, œw.
Leonard z Porto Maurizio zmar³ 26 listopada
1751 r., w klasztorze œw. Bonawentury na Palatynie w Rzymie. Na wieœæ o jego œmierci papie¿ Benedykt XIV powiedzia³: „Utraciliœmy przyjaciela na
ziemi, ale zyskaliœmy œwiêtego w niebie”. Beatyfikowa³ go papie¿ Pius VI w 1791 roku, a Pius IX,
29 czerwca 1867 roku, dokona³ jego kanonizacji.
Natomiast papie¿ Pius XI, 17 marca 1923 roku,
og³osi³ go patronem misjonarzy ludowych. Wspomnienie liturgiczne œw. Leonarda przypada 26 listopada.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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WIESZCZ I ŒWIÊTY.

Historia przyjaŸni Juliusza S³owackiego
i Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Zaledwie ucich³y ostatnie akordy „czczenia” pamiêci
Juliusza S³owackiego, przypadaj¹ce w dwusetn¹ rocznicê urodzin i 160. rocznicê œmierci autora „Kordiana”
w 2009 roku, a ja ponownie wracam do jego osoby. Do
powrotu zachêca mnie przedziwne zrz¹dzenie Opatrznoœci, wszak to w „ROKU JULIUSZA S£OWACKIEGO”, papie¿ Benedykt XVI, 11 paŸdziernika 2009 roku,
kanonizowa³ Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego.
Warto przypomnieæ, ¿e obydwaj wielcy Polacy – Feliñski i S³owacki poznali siê w Pary¿u, gdzie S³owacki
spêdza³ ostatnie lata ¿ycia na emigracji, zaœ m³odszy od
niego o czternaœcie lat Zygmunt Szczêsny Feliñski przyby³, aby wykszta³cenie matematyczne zdobyte na Uniwersytecie w Moskwie uzupe³niæ wiedz¹ humanistyczn¹ na Sorbonie i w College de France, gdzie
wyk³adowc¹ literatury s³owiañskiej by³ Adam Mickiewicz. Matka Juliusza S³owackiego poda³a Feliñskiemu
listy polecaj¹ce do syna, który, o czym by³a przekonana,
serdecznie zajmie siê m³odym przybyszem z Polski.
S³owacki, ³akn¹cy kontaktów z osobami pochodz¹cymi
z jego stron rodzinnych, przyj¹³ Zygmunta niezwykle
serdecznie i radoœnie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przybysz
by³ dla mocno upadaj¹cego na zdrowiu poety-samotnika istnym pos³añcem nieba. Do ich spotkania dosz³o
prawdopodobnie na prze³omie 1847/1848 r., a pierwsz¹
na ten temat wzmiankê znajdujemy w liœcie S³owackiego do matki z dat¹ 22 stycznia 1848 r., gdzie czytamy:
„By³ u mnie Feliñski, zdaje mi siê godny kochania ch³opiec” W nied³ugim czasie, poeta donosi matce, ¿e „Feluœ” – jak prywatnie nazywa³ m³odego przyjaciela – jest
„czystym brylantem i skarbem moim – prawdziwie mi
takiego trzeba by³o”.
Juliusz S³owacki troszczy³ siê o byt materialny przyjaciela, czemu daje wyraz w korespondencji z Ostendy,
skierowanej do Karola Petiniaud-Dubos. W liœcie czytamy „Proszê ciê, drogi przyjacielu, [...] pójdŸ do naszego
przyjaciela Feliñskiego [...] spytaj go, czy nie potrzebuje
ze sto franków, i ofiaruj mu je w moim imieniu, jako zaliczkê – gdy¿ wrêczono mi nieco pieniêdzy dla niego –
a nie chcia³bym, aby opóŸnienie [...] sprawi³o mu k³opoty – temu dobremu Feliñskiemu – który wyje¿d¿aj¹c
rozda³ wszystkie swoje pieni¹dze przyjacio³om i który
byæ mo¿e znajduje siê w potrzebie. Tak – zrób to, mój
przyjacielu; dwa dni oczekiwania to du¿o dla tego, który jak on rozdaje ca³y swój maj¹tek – i który mimo to musi codziennie jadaæ obiad”.
Dziêki Feliñskiemu, a mo¿emy to przeczytaæ w jego
„Pamiêtnikach”, bli¿ej poznajemy S³owackiego, dowiadujemy siê, ¿e autor „Ksiêcia niez³omnego” mia³ w ¿yciu codziennym uduchowione oblicze, „i mowa jego nie
schodzi³a nigdy z wy¿yn poetycznego nastroju [...] Czuæ
w nim by³o mêdrca i poetê, zajêtego wy³¹cznie sprawami ducha i wiecznoœci [...]. Dalej pisa³ – „¯adnej burzy,

¿adnego narzekania, ¿adnej nawet niecierpliwej ¿¹dzy
dusza jego nie zna³a, pomimo i¿ po ciernistej postêpowa³ drodze, têskni¹c ustawicznie do lepszego, ni¿ obecny, œwiata”.
O serdecznych kontaktach i za¿y³oœci miêdzy Juliuszem S³owackim a Zygmuntem Szczêsnym Feliñskim
pisali wspó³czeœni im twórcy, jak choæby prof. Antoni
Ma³ecki, czy w naszych czasach – Jaros³aw Marek Rymkiewicz w œwietnej ksi¹¿ce – „S£OWACKI. ENCYKLOPEDIA”. Ma³ecki w pierwszej monografii o S³owackim
napisa³, ¿e w latach 1847–1849, wieszcz najwiêkszym
zaufaniem spoœród ludzi mu znanych, darzy³ Szczêsnego Feliñskiego. Uduchowienie S³owackiego, jego ¿ycie
surowe podporz¹dkowane szlachetnej d¹¿noœci s³u¿enia swoim talentem i prac¹ twórcz¹ narodowi, oddanie
siê pokorne Bogu, oddzia³ywa³o na Feliñskiego. Z pewnoœci¹ wra¿liwoœæ obydwu szlachetnych emigrantów
zbli¿a³a ich do siebie. Nieoceniona pomoc m³odego
przyjaciela dla s³abego, schorowanego poety, by³a
wzruszaj¹ca i bardzo po¿yteczna. Feliñski wys³uchiwa³
planów twórczych autora „Króla Ducha” a poeta dopuszcza³ go do rady, prosi³ o przepisywanie utworów
lub pisanie dyktowanych przez siebie tekstów, czego
z powodu s³abn¹cych si³, nie móg³ sam wykonywaæ.
Dane te¿ by³o przysz³emu œwiêtemu, którego zreszt¹
Juliusz S³owacki – poeta wizjoner, za swego ¿ycia widzia³ z „gwiazd¹ œwiec¹c¹ nad g³ow¹ i rozmodlone
t³umy klêcz¹ce u jego stóp w œwi¹tyni”, towarzyszyæ
przy œmierci S³owackiego. Zawdziêczamy mu opis
ostatnich chwil ¿ycia poety. Na proœbê umieraj¹cego,
sprowadzi³ do mieszkania ksiêdza Praniewicza, by
udzieli³ ostatnich sakramentów. Niemal w ostatnich minutach ¿ycia dostarczono mu list od matki, który odczyta³ Zygmunt Feliñski, po czym S³owacki powiedzia³:
„Jaki Bóg dobry, ¿e przed zgonem daje tu jeszcze tê
wielk¹ pociechê. Po¿egnanie i b³ogos³awieñstwo matki... Powiedz jej, gdy j¹ obaczysz, ¿e gdyby mi by³o wolno oddaæ duszê m¹ w jej rêce, nie odda³bym jej z tak¹ ufnoœci¹, z jak¹ sk³adam j¹ teraz w rêce Boga”. Nic dziwnego, ¿e Feliñski, opisuj¹c odejœcie genialnego poety, napisa³, ¿e „ten zgon g³êboko wry³ siê w m³od¹ pamiêæ
moj¹, ¿e i dziœ zdaje mi siê, ¿e patrzê na ten bolesny, a tak
buduj¹cy obraz”.
Poeta, który w ¿yciu i twórczoœci oddawa³ Bogu ho³d,
otrzyma³ ³askê spokojnej œmierci i niebywa³ej ufnoœci
w Jego mi³oœæ.
Juliusz S³owacki – mistrz operowania s³owem, jeden
z najwiêkszych mistyków, dba³ o doskona³oœæ formy
poetyckiej, ale i format moralny. Dojrzewa³ jako chrzeœcijanin, doskonal¹c dzieciêc¹ wiarê poprzez czytanie
Pisma Œwiêtego, pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej, noc
cd. na s. 10
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Wieszcz i Œwiêty..., cd. ze str. 9
modlitw i refleksji u Grobu Pañskiego, do ostatniej sekwencji ¿ycia – œmierci – przyjêtej z g³êbok¹ wiar¹ i ufnoœci¹ Bogu. Jego wizjonerski wiersz „Poœród niesnasków – Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla S³owiañskiego oto Papie¿a otwarty tron’’ od 16 X 1978 r. znany
powszechnie przez Polaków, potwierdza umiejêtnoœæ
dostrzegania przez autora rzeczy zakrytych przed oczami innych ludzi. Tê umiejêtnoœæ prorocz¹ S³owackiego

odnajdujemy w odniesieniu do osoby Feliñskiego,
zw³aszcza po Jego kanonizacji. Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego, poeta – wieszcz – pozna³ jako m³odego,
œwieckiego cz³owieka, a ju¿ wówczas napisa³ o nim, ¿e
„postêpki jego by³y anielskie, wiedza rozkwitaj¹ca, stanie siê kiedyœ chwa³¹ nasz¹”. Za wol¹ Boga, s³owa Juliusza S³owackiego znów siê spe³ni³y.
Zofia Rogowska

PARAFIALNY OP£ATEK

31 stycznia 2010 r., w niedzielê, odby³o siê tradycyjne
spotkanie op³atkowe, poprzedzone Msz¹ Œwiêt¹, w którym udzia³ wziê³y wszystkie osoby dzia³aj¹ce w parafialnych grupach.
A wiêc: Ró¿e ró¿añcowe, chór parafialny, który równie¿ uœwietni³ liturgiê Mszy Œw., zespó³ charytatywny,
Rada parafialna, redakcja naszego biuletynu i wszyscy
sympatycy Parafii Stygmatów Œw. Franciszka.
W atmosferze Bo¿onarodzeniowych ¯yczeñ i przy
œpiewie kolêd, mogliœmy cieszyæ siê uczestnictwem we
wspólnocie, która dla dobra innych, poœwiêcaj¹c swój
czas, modli siê za potrzeby œwiata, dba o najubo¿szych,
tworzy biuletyn oraz troszczy siê o nasz¹ bronowick¹
œwi¹tyniê.
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Jednak¿e Bronowice Wielkie to aktualnie szybko rozwijaj¹cy siê pod wzglêdem urbanistycznym region Krakowa. Zamieszka³o w naszej parafii mnóstwo m³odych
i nie tylko m³odych ludzi.
Czy znajdzie siê wœród nich ktoœ, kto zechce do³¹czyæ
do aktywnego udzia³u w ¿yciu parafii?
Czy znajdzie czas dla innych, a mo¿e zapocz¹tkuje
nowe dzie³o, którego jeszcze brak w naszej wspólnocie?
Czekamy! PrzyjdŸ – napisz do nas, w czym móg³byœ
wesprzeæ Bo¿e dzie³o w ¿yciu parafii...
„¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o”
(£k,10.2)
Nie czekaj, do³¹cz swoje rêce do pracy przy ¿niwach.
oprac. MP
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DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. 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
7 marca 2010 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album „100 cudów œwiata”.
oprac. MH
1

1. Autor obrazu „Ukrzy¿owanie” znajduj¹cego siê w o³tarzu koœcio³a szpitalnego w Isenheim

2

2. Œwiêty z Porto Maurizio
3

3. Nazwisko panieñskie matki Jana
Paw³a II
4

4. Imiê autora cyklu obrazów Golgota
Jasnogórska

5

5. Adam, s³ynny polski fotograf, autor
wielu albumów o tematyce religijnej

6

6. 40 dni przed Wielkanoc¹

7

7. Brat Karola Wojty³y
8

8. ...... œw. Andrzeja, stawiany przed przejazdami kolejowymi
9

9. Film Mela Gibsona o mêce i œmierci
Jezusa Chrystusa

10

10. Imiê wieszcza, który przepowiedzia³
„s³owiañskiego papie¿a”

11

11. Pierwsza wielkanocna Msza œwiêta
Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album
Adama Bujaka Bo¿e Narodzenie, ufundowany przez p. El¿bietê Wójtowicz z Lublina, otrzymuje p. Patrycja Œliwa. Prosimy j¹ odebraæ
w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Weso³ych Œwi¹t”.

WARTO

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

Stacy Hawkins Adams, Wszystkie odcienie
pere³, Kraków 2009, s. 260.
Amerykañska pisarka i dziennikarka rozpoczyna swoj¹ ksi¹¿kê cytatem z Ewangelii
œw. Mateusza (13, 45–46) „Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukuj¹cego piêknych pere³. Gdy znalaz³ jedn¹ drogocenn¹ per³ê, poszed³ sprzedaæ wszystko co
mia³ i kupi³ j¹”.
Jest to powieœæ o przyjaŸni pomagaj¹cej
w trudnych chwilach ¿yciowych. W zakoñczeniu ksi¹¿ki autorka dziêkuje Bogu za dar
pisania i szansê niesienia otuchy swoim czytelnikom. Zawiera to w s³owach „Niech ka¿dy z nas wzrasta w wierze i pracy nad sob¹,
w staraniach, aby staæ siê per³¹, jak przeznaczy³ wam Bóg. A wszystko dla Jego
chwa³y!!
BMK

Susan Madison, Kolor nadziei, Warszawa
2001, s. 490
Rodzina Carterów przyje¿d¿a z Bostonu
na wakacje do rodzinnego domu w Maine.
Autorka na przyk³adzie jej losów ukazuje
wartoœæ wiêzi rodzinnej sprawdzaj¹cej siê
w trudnych sytuacjach ¿yciowych, pomaga
zrozumieæ jak wa¿na jest pomoc otoczenia
w obliczu tragedii. Uczy równie¿, ¿e rodzina
jest dobrem najwy¿szym, wa¿niejszym ni¿
kariera zawodowa i stanowisko.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LUTY–MARZEC–KWIECIEÑ 2010
16.02. Ca³odzienna adoracja w koœciele.
O godz. 900 dodatkowa Msza œw.
17.02. Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie
Wielkiego Postu
21.02. I Niedziela Wielkiego Postu („Gorzkie
¯ale” z kazaniem pasyjnym w ka¿d¹
niedzielê o godz. 1700, natomiast Droga Krzy¿owa codziennie o godz. 1730). Za udzia³ w „Gorzkich ¯alach” mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi
warunkami
05.03. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
06.03. Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca z Ró¿y œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus
14.03 IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
19.03. Uroczystoœæ Œw. Józefa, Oblubieñca NMP, Patrona Koœcio³a
Powszechnego
25.03. Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia
28.03. Niedziela Palmowa
04.04. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pañskiego
05.04. Poniedzia³ek Wielkanocny
11.04. Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego

WIELKI TYDZIEÑ
SPOWIED W WIELKIM TYGODNIU

Poniedzia³ek–Wtorek–Œroda: godz. 630–800, 1700–1900
Czwartek–Pi¹tek: godz. 630–900, 1500–1730
Wielka Sobota: godz. 800–1200

1. NIEDZIELA PALMOWA
Poœwiêcenie palm na ka¿dej Mszy œw.
1900 – parafialna Droga Krzy¿owa ulicami naszego osiedla

2. TRIDUUM SACRUM
A) Wielki Czwartek
800 – Liturgia Godzin – modlitwa brewiarzowa
1800 – Msza œw. Wieczerzy Pañskiej

B) Wielki Pi¹tek
730 – Droga Krzy¿owa
800 – Liturgia Godzin
– modlitwa brewiarzowa
1700 – Droga Krzy¿owa
1730 – 1. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
1800 – Ceremonie Wielkiego Pi¹tku:
• liturgia S³owa Bo¿ego
• adoracja Krzy¿a œw. (ofiary sk³adane podczas adoracji krzy¿a s¹ przeznaczone na utrzymanie sanktuariów w Ziemi Œwiêtej, których stró¿ami s¹ Franciszkanie)
• Komunia œw.
• przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja do
godz. 2200
C) Wielka Sobota
– œwiêcenie pokarmów: godz. 800, 1000, 1200, 1500
30
17 – 2. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
1800 – ceremonie Wigilii Paschalnej
– poœwiêcenie ognia i pascha³u przed koœcio³em (przynosimy œwiece)
– Liturgia S³owa Bo¿ego
– Liturgia Eucharystyczna
– czuwanie i adoracja przy Bo¿ym grobie do
godz. 2200

3. UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
Z OKTAW¥
600 – Uroczysta Msza œw. rezurekcyjna z procesj¹ wokó³
koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz. 900, 1030, 1200
i 1800)

Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w ostatnim biuletynie, informujemy, ¿e od marca uruchamiamy
w naszej parafii oœrodek poradnictwa rodzinnego. Na pocz¹tek, w ka¿dy pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach 18.00–20.00, czekaæ bêdzie na ka¿dego potrzebuj¹cego wsparcia p. Ma³gorzata – absolwentka Studium Teologii Rodzin przy Papieskiej Akademii Teologicznej. Spotkania odbywaæ siê bêd¹
w Kancelarii Parafialnej.

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. 12 637 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. 12 637 55 96, 12 626 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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