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DA£EŒ NAM CHLEB Z NIEBA...
Procesja w Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a prowadzi rzesze wiernych ulicami miast, osiedli i wsi. Oto sam Bóg
utajony w Najœwiêtszym Sakramencie, idzie poœród
swego ludu, aby mu b³ogos³awiæ. Codzienna Eucharystia i czynny w niej udzia³ wyra¿a nie
tylko nasz¹ wiarê, ale pozwala poznawaæ, prze¿ywaæ i dotykaæ „istotê tajemnicy Koœcio³a”. Bo¿y Chleb dany
z nieba jest dla cz³owieka duchowym
pokarmem, który odradza go za ka¿dym razem, ilekroæ z godnoœci¹ zostaje przyjêty do ludzkiego serca.
Bez Eucharystii nie ma Koœcio³a,
poniewa¿ zrodzi³ siê on – jak napisa³
Jan Pawe³ II – „z tajemnicy paschalnej”. I „w³aœnie dlatego Eucharystia,
która w najwy¿szym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej,
«stanowi centrum ¿ycia eklezjalnego»”
(Ecclesia de Eucharystia, nr 3). Wspólnota ludu Bo¿ego otrzyma³a wiêc od
Chrystusa najwiêkszy dar, chleb ¿ycia
wiecznego, „poniewa¿ jest to dar z samego siebie,
z w³asnej osoby w jej œwiêtym cz³owieczeñstwie, jak te¿
dar Jego dzie³a zbawienia” (tam¿e, nr 11). Wspólna Eucharystia rodzi jednoœæ wyra¿on¹ poprzez pragnienie
Chrystusa, „aby wszyscy stanowili jedno”. W widzialnej komunii ca³ego Koœcio³a, œwiat mo¿e uczestniczyæ
za ka¿dym razem w odkupieñczej ³asce mi³osiernego
Boga. Chleb dany z nieba staje siê wiêc Ÿród³em mocy
i zbawienia dla cz³owieka pogr¹¿onego w s³aboœciach
i grzechu.
Wiara w rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii doprowadzi³a Koœció³ do oddawania Boskiej czci
i uwielbienia dla Najœwiêtszego Sakramentu zarówno
podczas liturgii Mszy Œwiêtej, jak i poza jej celebracj¹.
Z najwiêksz¹ pobo¿noœci¹, mi³oœci¹ i ostro¿noœci¹
przechowuje siê konsekrowane hostie w tabernakulum, ukazuje siê je wiernym, ¿eby uroczyœcie czcili, nosili w procesji i adorowali (por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1378). Przechowuje siê Œwiêt¹ Eucharystiê
w tabernakulum przede wszystkim po to, ¿eby móc
udzielaæ Komunii Œwiêtej wiernym, chorym, potrzebuj¹cym duchowego wsparcia i ³aski, którzy nie zaw-

sze mog¹ i maj¹ mo¿liwoœæ udzia³u we Mszy Œwiêtej,
ale tak¿e, ¿eby Koœció³ móg³ oddawaæ czeœæ Bogu utajonemu w œwiêtej Hostii podczas wystawienia Najœwiêtszego Sakramentu, a szczególnie ka¿dego roku
w uroczystoœæ Cia³a i Krwi Chrystusa.
Równie¿ dlatego, ¿eby wierni mogli
zawsze uwielbiaæ swojego Pana, nawiedzaj¹c Go czêsto w koœcio³ach i oddaj¹c Mu czeœæ w skupieniu i na modlitwie, bowiem – jak podkreœli³ Jan
Pawe³ II – „Koœció³ i œwiat odczuwaj¹
wielk¹ potrzebê kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie mi³oœci. Nie ¿a³ujmy naszego
czasu na spotkanie z Nim w adoracji,
na kontemplacjê pe³n¹ wiary i gotowoœci wynagrodzenia wielkich win
i wystêpków œwiata” (Ecclesia de Eucharystia, nr 25). Istniej¹ dwa wielkie
œwiêta liturgiczne, w których obchodzi siê w wyj¹tkowy sposób tê Œwiêt¹
Tajemnicê. S¹ nimi Wielki Czwartek,
kiedy upamiêtnia siê ustanowienie Eucharystii
i Kap³añstwa oraz uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa, przeznaczon¹ do szczególnego
uwielbienia i kontemplacji Pana w Eucharystii.
Dziœ, kiedy tak du¿o mówimy o konsumpcjonizmie
i materialnym podejœciu do ¿ycia, zachodzi koniecznoœæ, aby powa¿nie zastanowiæ siê nad wartoœci¹ codziennego chleba. Coraz wiêcej znajdujemy go w koszach na œmieci, jakby by³ jednym z wielu, ma³o znacz¹cych martwych przedmiotów naszych ludzkich kaprysów. Tymczasem chleb jest nie tylko pokarmem,
o który trzeba siê modliæ i prosiæ, ale jest on darem samego Boga, podtrzymuj¹cym zarówno nasze witalne
jak i duchowe si³y. Smak i zapach chleba s¹ dla cz³owieka Ÿród³em codziennej egzystencji, jego marzeñ i szczêœcia. St¹d rodzi siê i wyp³ywa jak najwy¿szy szacunek
dla chleba, zdobywanego przecie¿ w tak ciê¿kim trudzie i pocie czo³a. Nie bez znaczenia pozostaje wiêc
obecnoœæ Boga pod postaciami chleba i wina, aby ostatecznie ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne.
Eligiusz Dymowski OFM
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ODNOWA ZIEMI I CZ£OWIEKA
„Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi... tej ziemi”
Jan Pawe³ II

Wo³anie o odnowê ziemi, a tym samym zamieszkuj¹cego
j¹ cz³owieka, skierowane do nas przez Ojca Œwiêtego by³o
i jest nadal aktualne. S³owa te wstrz¹saj¹ swoj¹ g³êbi¹ i wymow¹. Papie¿ Polak wo³a³ do nas, wskazuj¹c koniecznoœæ
odnowy po latach rozbiorów i d³ugim zniewoleniu przez zaborców. S³uchaliœmy Go z uwag¹, ale czy staraliœmy siê czynem przygotowaæ odnowê, umocniæ wolnoœæ, szanowaæ
godnoœæ cz³owieka, prawo, prawdê?
Niestety, nie wystarczy s³uchaæ, trzeba zrozumieæ treœæ
wo³ania, odnieœæ do siebie i bliŸnich, wprowadzaæ w ¿ycie codzienne spo³eczeñstwa, którego podstawê tworzy rodzina.
W obliczu nawiedzaj¹cych nasz¹ planetê kataklizmów
ekologicznych, wojen, terroru, walki z nauk¹ Koœcio³a i krzy¿em oraz szerz¹cego siê z³a i zak³amania, musimy jako naród
chrzeœcijañski odnieœæ siê do naszej wiary i patriotyzmu i powiedzieæ NIE z³u. Przyczajone z³o podnosi coraz œmielej
g³owê i przybieraj¹c „liberaln¹” postaæ, stara siê za wszelk¹
cenê usun¹æ dobro ze swej drogi.
W chwili obecnej istniej¹ œrodowiska godz¹ce w wartoœci
absolutne, takie jak Koœció³, S³owo Bo¿e, krzy¿. Chc¹ one
doprowadziæ do relatywizacji istoty cz³owieczeñstwa w bycie
jednostki i wspólnoty narodowej (nurt liberalistyczny i nurt
neosocjalistyczny). S¹czy siê truciznê ideologiczn¹ (media),
prowadz¹c¹ do nihilizmu – braku pozytywnego celu ¿yciowego.
Og³oszona globalna rewolucja kulturowa niszczy, przez
iluzoryczne, pozorne manipulacje, twórcz¹ ludzk¹ dzia³alnoœæ. Z³o d¹¿y do obalenia prawdziwych autorytetów w rodzinie i narodzie – do zniszczenia szczytnego has³a Polaka:
„Bóg, honor, ojczyzna”.
Najboleœniejszym przyk³adem dzia³ania z³a sta³a siê data
10 kwietnia 2010 roku – katastrofy smoleñskiej, usuwaj¹ca
z ¿ycia narodu 96 istnieñ ludzkich, zmierzaj¹cych w szczytnym celu.
Czy znów z³o uderzy³o w cz³owieka?
„Z³o jest zawsze brakiem jakiegoœ dobra, które w danym
bycie powinno siê znajdowaæ, jest niedostatkiem. Nigdy nie
jest jednak ca³kowit¹ nieobecnoœci¹ dobra” – s³owa te pochodz¹ od Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II (cyt. za Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005, s. 11).
Z³o s¹czy swój jad w umys³ cz³owieka wyœmiewaj¹c dobro
i gloryfikuj¹c siebie jako drogê postêpu, drogê do szczêœliwego ¿ycia.
Zadajemy sobie ponownie pytanie – dlaczego cz³owiek
posiadaj¹cy dar rozumu i umiejêtnoœæ odró¿niania dobra
od z³a, pozwala sob¹ manipulowaæ dla celów doczesnych,
staraj¹c siê uciszyæ protest sumienia? Quo vadis – dok¹d
zmierzasz cz³owieku?
Lew To³stoj (Aforyzmy, Warszawa 1978, s. 30, 32) rozwa¿aj¹c pojêcie dobra i z³a na œwiecie stwierdza: „Jeœli nie
mo¿esz uczyniæ nic dobrego, nie czyñ przynajmniej nic
z³ego” i dalej: „... gdyby ludzie zrozumieli, ¿e ¿yj¹ nie tylko
swoim ¿yciem, ale tak¿e ¿yciem wszystkich, wiedzieliby, ¿e
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czyni¹c dobro innym, czyni¹ je sobie... Wszelki grzech
wyp³ywa z niewiedzy”. To gorzkie s³owa, ale prawdziwe i jak¿e dla nas i naszej odnowy aktualne!
Czyli: nie umiesz czyniæ dobra, nie wyrz¹dzaj przynajmniej, jako istota myœl¹ca, z³a... Jeœli coœ czynisz opieraj siê
na prawdzie i mi³oœci Boga i bliŸniego. Króluj¹ce w ¿yciu
obecnym media (radio, telewizja, prasa, ksi¹¿ki, Internet)
tendencyjnie kradn¹ nam prawdê zastêpuj¹c j¹ k³amstwem
i pomówieniem. Afera goni aferê, liczy siê stanowisko i korzyœci materialne, ³atwy i nieuczciwy zarobek. G³osi siê
szczytne slogany jako has³a dzia³ania.
„Je¿eli cz³owiek chce siê odró¿niaæ od innych bogactwem, zaszczytami, tytu³ami, to choæby nie wiadomo jak siê
wynosi³, nigdy nie bêdzie zadowolony, spokojny, radosny”
(Ibidem). Tê oczywist¹ prawdê dostrzegamy obecnie w ¿yciu
publicznym. Przek³amanie i monopol na „pseudoprawdy”
okalecz¹ w koñcu ka¿dego – zabijaj¹c prawdê zabijamy siebie i swoich bliskich.
Dobro jest w zasiêgu naszej rêki, wystarczy go dotkn¹æ,
pokochaæ i ¿yæ w zgodzie z prawd¹. Cz³owiek rozumny nie
unosi siê pych¹, nie dzia³a bezmyœlnie, nie zionie nienawiœci¹ i nie stara siê za wszelk¹ cenê deprecjonowaæ bliŸniego.
Zabijaj¹c mi³oœæ bliŸniego – zabijamy siebie i œwiat. Czy
wspó³czesnym ludziom o to w³aœnie chodzi? Samozag³ada to
niedorzecznoœæ!
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wo³a³ do swoich rodaków, jako
g³owa Koœcio³a i Polak patriota, o odnowê ziemi zniszczonej,
zniewolonej, prosi³ o szacunek dla ojczyzny i godnoœci ludzkiej.
Co uczyniliœmy w tym kierunku? Zacznijmy rachunek sumienia od siebie, widzimy ŸdŸb³o w oku bliŸniego nie widz¹c
belki we w³asnym. Grzeszymy lenistwem, brakiem dumy narodowej, nie rozumiemy pojêcia patriotyzmu, jak definiuje
go Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II (op. cit., s. 71): „Patriotyzm
oznacza umi³owanie tego, co ojczyste: umi³owanie historii,
tradycji, jêzyka czy samego krajobrazu ojczystego... Patriotyzm, jako mi³oœæ ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo, jak w³asnemu, a zatem jest drog¹ do
uporz¹dkowanej mi³oœci spo³ecznej”.
Mi³oœæ kieruje siê prawd¹, prawda odnawia œwiat,
cz³owieka i umacnia go w dobrym postêpowaniu, a tylko t¹
drog¹ mo¿emy dojœæ do odnowy nas samych i ziemi, na której odbywamy doczesne pielgrzymowanie. Wszyscy zmierzamy ku wiecznoœci – warto wiêc zastanowiæ siê nad wyborem
w³aœciwej drogi. Chrzeœcijañska nadzieja wybiega poza granice ziemskiego czasu – jest nieœmiertelna. Dlatego nale¿y
podj¹æ trud odnowy, o który prosi³ nas Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II: „Do Ciebie wo³am, cz³owieku, Ciebie szukam –
w którym historia ludzi mo¿e znaleŸæ swe cia³o” Us³yszmy
wo³anie – idŸmy za nim ku odnowie naszej i „odnowie ziemi... tej ziemi”.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

WIOSENNE PORZ¥DKI
Kocham wiosnê! Bezgranicznie, bezdyskusyjnie
i bezapelacyjnie. Wszystko w niej jest piêkne, wszystko pachn¹ce i do tego ta, budz¹ca siê i wychodz¹ca
z ka¿dej szczeliny nadzieja na lepszy czas jest tym, co
kocham.
I choæ czasem trudno uwierzyæ w to, ¿e mo¿e byæ
lepiej, bo co i rusz, katastrofa, smutek, ¿a³oba, kataklizm, woda, ludzkie nieszczêœcie, to i tak z ka¿dego
zak¹tka wiosennego krajobrazu wydobywa siê cichutko i delikatnie tchnienie ¿ycia.
A to trawa siê zieleni, mimo niesprzyjaj¹cej aury,
a to kwitn¹ jab³onie i wiœnie, choæ zimno czasem
i deszczu zbyt wiele, i tak, wbrew logice zapach
budz¹cego siê ¿ycia i tak ulatnia siê i otacza têskni¹cych jak ja za ciep³em, œwiat³em s³oñca i radoœci¹
wspó³istnienia z cudem natury.
Do okien zagl¹daj¹ ptaki, œwiergotaj¹ od rana, a to
pliszka przegl¹da siê w lusterku od samochodu, a to
wilga dostojnie patrzy z górnej ga³êzi drzewa. I nawet
ba¿ant choæ powa¿ny i dostojny szuka swojego miejsca na za³o¿enie gniazda, a ja delikatnie odsuwam siê
od okna, ¿eby nie sp³oszyæ tej chwili, nie zniszczyæ jego starania.
Kocham wiosnê!
I tylko nie mogê dostrzec tego wiosennego przebudzenia w nas, ludziach, którzy w hierarchii doczesnego œwiata stoimy ponoæ najwy¿ej. I choæ jako jedyni
na œwiecie zostaliœmy przez Stwórcê wyposa¿eni we

wra¿liwoœæ na piêkno, inteligencjê emocjonaln¹, empatiê, nie widaæ w nas wiosennego przebudzenia
i uzdrawiaj¹cej mocy obcowania z cudem odradzaj¹cego siê corocznie ¿ycia.
Nie bójmy siê obudziæ w sobie ¿ycia wra¿liwego na
innych, otwórzmy oczy na piêkno wokó³, na piêkno
drugiego cz³owieka, zatêsknijmy za S³oñcem w duszy, jasnoœci¹ czystego sumienia i radoœci¹ wyp³ywaj¹c¹ z mo¿liwoœci bycia dla innych S³oñcem.
B¹dŸmy Bo¿ym S³oñcem dla innych, rozœwietlajmy
uœmiechem ciemnoœci codziennego trudu, ofiarujmy innym tchnienie Bo¿ego ¿ycia, jakie jest w nas samych,
tchnienie jakie w nas wlewa przyjmowana Eucharystia.
Podajmy rêkê, pomó¿my obudziæ ¿ycie w bliŸnim,
niech widzi w nas odbicie Chrystusa, którego czcimy
i przyjmujemy pod postaci¹ Chleba i Wina.
Ale tylko wtedy mo¿emy byæ odbiciem Chrystusa,
jeœli sami bêdziemy czyœci, ubodzy w duchu, cisi,
³akn¹cy sprawiedliwoœci, mi³osierni i wprowadzaj¹cy pokój.
Niech wiêc Bo¿y Pokój, nadzieja ¿ycia wiecznego
wyp³ywaj¹ca z obietnicy Chrystusa, „... kto spo¿ywa
moje Cia³o i Krew moj¹ pije, ma ¿ycie wieczne...”
(J.6;54) trwa w nas tej wiosny i ka¿dej nastêpnej
i niech rozlewa siê dooko³a jak zapach kwiecia, œwie¿oœci i delikatnoœci...
Wiosna 2010 r.

Dlaczego warto rozmawiaæ?...
Rozmowa jest dla cz³owieka lekarstwem w sytuacjach stresu, zagro¿enia, niepewnoœci lub choæby samotnoœci i braku zrozumienia ze strony innych.
Jest te¿ oczywistym Ÿród³em informacji, pog³êbiania wiedzy i mo¿liwoœci¹ zadania nurtuj¹cych pytañ. Co oczywiste, dziêki rozmowie mo¿na
poznaæ inne ni¿ swoje pogl¹dy, a tak¿e zrozumieæ, ¿e mamy ró¿ne oblicza, ale mo¿na siê porozumieæ w dialogu, ¿eby tê ró¿norodnoœæ wykorzystaæ dla dobra œwiata.
Zapraszam zatem do parafialnej poradni wsparcia wszystkich tych, którzy maj¹ potrzebê, chêæ lub koniecznoœæ porozmawiania o ¿yciu rodzinnym, problemach z sob¹, z innymi, z ¿yciem, a tak¿e poznania stanowiska
Koœcio³a w sprawach rodziny, regulacji poczêæ i wszystkich innych tematów Ciebie nurtuj¹cych.
Zapraszam w pierwszy i trzeci czwartek ka¿dego miesi¹ca.
MP

MP

Ofiara
Bierzcie
i jedzcie
z tego
wszyscy
Bierzcie
i pijcie
z kielicha mocy
A mnie pozosta³
tylko krzyk
Józef Budziñski
Grajewo, 26.01.2010
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PENELOPA CZASU KATYNIA

REFLEKSJE NAD KSI¥¯K¥ DANUTY RYBCZYÑSKIEJ „W CIENIU HISTORII”
Danuta Rybczyñska, autorka ksi¹¿ki pt. W cieniu historii jest Tarnowiank¹. Jej debiutem literackim jest wydany w 1998 r. tomik wierszy Fletnia Pana. Ma w dorobku poetyckim trzy tomiki wierszy, wœród których s¹
wiersze nagradzane w konkursach poetyckich, tak¿e
w konkursach na wiersze religijne. W Cieniu historii to
opowieœæ prozatorska o autentycznych dziejach Jadwigi i Jana Rybczyñskich, rodziców mê¿a autorki ksi¹¿ki,
zamieszka³ych na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Traktuje tak¿e o uwik³aniu ludzi
w okrutne tryby historii. I konsekwencjach owego
uwik³ania.
Bohaterka ksi¹¿ki Jadwiga O¿ejewska, póŸniejsza
pani Rybczyñska, jest nauczycielk¹ urodzon¹ we wsi
Zawidcze. Kiedy ojciec Jadzi ginie na froncie I wojny
œwiatowej, matka wraz z córkami przenosi siê do Stanis³awowa. Wprawdzie materialnie w mieœcie ¿yje siê
rodzinie ciê¿ko, ale dzieci zyskuj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê i korzystania z dóbr kultury. Piêkno „rodzinnego miasta” o¿ywa wielokrotnie w pamiêci bohaterki,
tak¿e po wojnie. Jak¿e nie pamiêtaæ uroczych spacerów
ulic¹ Sapie¿yñsk¹, przyjaŸni wielonarodowoœciowych, piêkna architektury œwi¹tyñ wielu wyznañ wpisuj¹cych siê w pejza¿ miasta, a zw³aszcza jak nie pamiêtaæ zgodnego wspó³¿ycia ludzi.
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Po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego
w 1935 r. Jadwiga jedzie do siostry matki – cioci Maryni, która uczy³a we wsi Bebechy. Przez rok za darmo
pracuje w szkole, ale ju¿ w nastêpnym roku obejmuje
posadê nauczycielki w Dobry³ówce. Uczy w izbie wynajêtej u gospodarza. Pracê zawodow¹ ³¹czy z dzia³alnoœci¹ w organizacji strzeleckiej. Poznaje tu Jana Rybczyñskiego, pracuj¹cego jako aplikant s¹dowy, który
po ukoñczeniu Podchor¹¿ówki w Stanis³awowie, prowadzi te¿ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ w Kó³kach Strzeleckich. Znajomoœæ m³odych po dwu latach trwania koñczy siê œlubem zawartym w kaplicy w Uchwinie. 17 lutego 1939 r. przychodzi na œwiat syn Tadeusz, jedyny
potomek Jadwigi i Jana Rybczyñskiego.
Niestety, nadci¹gaj¹ca II wojna œwiatowa po³o¿y³a
siê g³êbokim cieniem na ¿yciu tej rodziny. M¹¿ Jadwigi
w sierpniu 1939 r. zosta³ zmobilizowany. ¯egnaj¹c
¿onê, prosi, ¿eby wychowa³a syna na dobrego Polaka.
Od tej chwili, por. Jan Rybczyñski porozumiewa siê
z ¿on¹ jedynie listownie. Pierwszy list pisze w paŸdzierniku 1939 r. z Baranowicz, kolejny z obozu jenieckiego w Wo³ogdzie. Opisuje rzeczywistoœæ obozow¹,
prycze, nêdzne wy¿ywienie i kompletny brak informacji, co do dalszych losów wiêzionych. Nastêpne trzy listy by³y coraz krótsze, wkrada³y siê do nich nuty rezygnacji, ale w dalszym ci¹gu zachêca³y Jadwigê, ¿eby
przetrwa³a. Ostatni list przychodzi do Jadwigi z Kozielska, akurat w pierwsze urodziny synka Tadeusza.
Nasza bohaterka o losie mê¿a próbuje siê wiêcej dowiedzieæ od zaprzyjaŸnionej Polki ze Z³oczowa – pani Zaleskiej, której m¹¿ by³ prze³o¿onym Jana w S¹dzie
w Z³oczowie i razem z nim by³ wiêziony przez Sowietów. Okazuje siê, ¿e wiedza obydwu pañ w sprawie
jeñców jest taka sama. Tymczasem Rosjanie coraz œmielej szykanuj¹ Polaków, obserwuje siê zsy³ki ca³ych rodzin. Tak post¹piono z rodzin¹ siostry matki, która na
Syberii ca³kiem przepad³a. Po wkroczeniu Niemców
w 1941 r. na tereny Wschodnie, resztki bezpieczeñstwa
Polaków leg³y w gruzach. Niemcy administrowanie
Kresami powierzyli Ukraiñcom. Rozpoczê³y siê krwawe mordy, napady band, okrucieñstwo. Autorka ksi¹¿ki opowiada jak Ukraiñcy siekier¹ zar¹bali na progu
w³asnego domu w Konkolnikach siostrê mê¿a, trzymaj¹c¹ na rêkach ma³e dziecko. Lêk opanowa³ Polaków, zw³aszcza we wsiach, w których wiêkszoœæ stanowili Ukraiñcy. Na szczêœcie w³adze oœwiatowe
w 1942 r. przenosz¹ Jadwigê Rybczyñsk¹ do Huty Oleskiej, wsi zamieszka³ej przez Polaków. Miejscowoœæ ta
le¿¹ca na trasie Z³oczów–Podhorce, mia³a kapitalne
znaczenie dla dalszych losów rodziny.
Warto wspomnieæ, ¿e w ciê¿kiej doli Jadwigi, du¿¹
pomoc¹ s³u¿y³a jej matka, rodzina, a zw³aszcza szwagier – leœniczy Józef Piotrowski. By³ to cz³owiek o niespo¿ytej energii, bystroœci umys³u, œwietnych konek-
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sjach, biegle w³adaj¹cy jêzykiem niemieckim, co w czasie okupacji nieraz ratowa³o ¿ycie. Ponadto, ten cz³owiek mia³ niebywa³e szczêœcie w ¿yciu, potrafi³ wyjœæ
z ka¿dej opresji.
Tymczasem Niemcy zagarniaj¹ Zwi¹zek Radziecki.
Kiedy w 1942 r. dochodz¹ pod Smoleñsk, odkrywaj¹
groby pomordowanych polskich oficerów. Propaganda radziecka przypisuje morderstwo Niemcom. Rodziny Polaków, którzy przepadli w zawierusze wojennej,
zaczynaj¹ ³¹czyæ swych bliskich nieobecnych, ze
strasznym katyñskim odkryciem. Jadwiga dociera do
rodziny mê¿a, by sprawdziæ, czy do nich nie dotar³y
wieœci o Janie. Niestety, wraca z niczym. Odczuwaj¹c
coraz mocniej pêtlê zaciskaj¹c¹ siê wokó³ Polaków na
Kresach, szwagier Jadwigi – Józef Piotrowski, opracowuje i przeprowadza plan opuszczenia tych ziem
przez rodzinê. Najpierw wysy³a ¿onê z dzieæmi i znajomym ksiêdzem z Horodnicy do Przyborowa, gdzie
przebywa³a hr. Jab³onowska, w której dobrach przed
wojn¹ pracowa³ Piotrowski. W nied³ugim czasie, wagonami ze Z³oczowa wyje¿d¿a Jadwiga z synem,
matk¹ i bliskimi, zabieraj¹c resztki ocala³ego dobytku,
zapas jedzenia i picia na drogê. Matka Jadwigi zadba³a
o to, ¿eby zabraæ „krowê ¿ywicielkê”.
Mo¿na sobie wyobraziæ, z jak ciê¿kim sercem Jadwiga i pozostali opuszczali swoje rodzinne strony, jad¹c
w nieznane, skazuj¹c siê tak¿e na niewiadomy los. Wêdrówka do Polski, jej przebieg i perturbacje, zas³uguj¹
na sfilmowanie. Wêdrowcy zatrzymali siê w Czarnej,
gdzie po kilku dniach, z powodu nadci¹gaj¹cego frontu, musz¹ dalej uciekaæ. Na d³u¿szy pobyt zatrzymuj¹
siê w £êkach Górnych, w domu opuszczonym przez
w³aœcicieli, tak¿e uciekaj¹cych przed frontem. Dalsza
droga na wozie ci¹gniêtym przez kucyka, wiedzie
przez Skrzyszów, Tarnów, Szczepanowice. Spotkany
znajomy z Kresów ks. Guc, radzi im zaj¹æ opuszczon¹
leœniczówkê w Lubince, co te¿ czyni¹. Niemal natychmiast J. Piotrowski organizuje pracê leœniczówki, zatrudnia gajowych. Szczêœcie te¿ sprzyja Jadwidze, która w koœciele w Pleœnej spotyka pani¹ Adamczykow¹,
dawn¹ s¹siadkê jej mê¿a ze Z³oczowa. Niestety, w sprawie mê¿a nadal niczego nowego siê nie dowiaduje.

Feniks
Spad³ ptak na obc¹ ziemiê
ze z³amanymi skrzyd³ami,
nie by³o ocalenia z pogromu
rzuconych na stos ofiarny.
P³on¹³ jak znicz nagrobny
zakryty mgielnym ca³unem.
Non omnis moriar...
Odrodzi siê do lotu z popio³ów
feniks zmartwychwsta³y.
Pamiêci 10.04.2010
Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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Po przejœciu frontu bohaterka opowieœci w tarnowskim Kuratorium Oœwiaty otrzymuje propozycjê pracy
w D¹brówce Szczepanowskiej od 5 lutego 1945 r. Wydawa³oby siê, ¿e Jadwiga udrêczona wojn¹, ucieczk¹
z ma³ym dzieckiem, bied¹ i niepewnoœci¹ jutra, bêdzie
mog³a wreszcie ¿yæ spokojnie. Pewnie by tak by³o, gdyby nie wci¹¿ niewyjaœnione zaginiêcie mê¿a. Poszukuje go przez Polski Czerwony Krzy¿ w Anglii, w Ankarze, dalej poszukuje kontaktów z rodzin¹ Jana lub jego
znajomymi. Te starania niczego nie wyjaœniaj¹. Nowa
sytuacja polityczna w Polsce knebluje usta w sprawie
mê¿a, który jako polski oficer by³ wiêziony przez Rosjan. Nieuregulowany stan cywilny Jadwigi Rybczyñskiej zaczyna ci¹¿yæ zw³aszcza nad przysz³oœci¹ dorastaj¹cego syna. Na wniosek Jadwigi z³o¿ony w S¹dzie
w Tarnowie w sprawie poszukiwania mê¿a, S¹d uzna³
go za zaginionego podczas dzia³añ wojennych, tym samym uznaj¹c Jadwigê wdow¹. Papier urzêdowy niczego w sercu i ci¹g³ym wyczekiwaniu Jadzi na powrót
mê¿a nie zmieni³. Dziêki czêœciowemu odtajnieniu dokumentów katyñskich, w latach 80. XX wieku, i publikacji nazwisk pomordowanych w Katyniu w „Rzeczpospolitej”, Jadwiga Rybczyñska widzi, ¿e jej ukochany m¹¿ zosta³ zamordowany w Katyniu, a jego nazwisko zamieszczone jest w wydrukowanym spisie.
Danuta Rybczyñska, autorka ksi¹¿ki piêknie i wzruszaj¹co opisuje symboliczny pogrzeb urny z ziemi¹
z Katynia, przesi¹kniêt¹ krwi¹ Polaków, któr¹ Jadwiga
Rybczyñska w otoczeniu swoich bliskich, w obecnoœci
kap³ana, sk³ada w rodzinnym grobowcu w Pleœnej.
Literatura o losach Polaków na Kresach, o dramatach jednostkowych i rodzinnych zwi¹zanych z okrutnym mordem na niewinnych ludziach, zyska³a jeszcze
jeden wartoœciowy dokument, dla nas tym wa¿niejszy,
¿e bohaterka nios¹ca przez ca³e ¿ycie traumê dotkniêtych Golgot¹ Wschodu, ¿y³a wœród nas.
Nale¿y byæ wdziêcznym autorce ksi¹¿ki, ¿e tragiczne doœwiadczenia swojej teœciowej ocali³a od zapomnienia, i z du¿ym talentem i wra¿liwoœci¹ opisa³a
w prezentowanej opowieœci. Dziêki aktywnoœci Danuty Rybczyñskiej, w Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia „Rodzina Katyñska” w Gdyni w 2002 r. ukaza³ siê biogram o por. Janie Rybczyñskim.
Opowieœæ W cieniu historii ukaza³a siê w 2007 r.
O maszynopisie tej ksi¹¿ki trzy lata wczeœniej w „Tarninach” pisa³ Zbigniew L. Miros³awski.
W najbli¿szym czasie w Gdañsku przed jednym
z Gimnazjów, w którym uczy siê prawnuczka Jana
Rybczyñskiego, w alei dêbów upamiêtniaj¹cych polskich bohaterów, na jednym z drzew, umieszczona zostanie tabliczka z nazwiskiem porucznika Jana Rybczyñskiego. Z inicjatyw¹ w tej sprawie wyst¹pi³a nauczycielka historii po przeczytaniu ksi¹¿ki.
Autorka zadedykowa³a ksi¹¿kê swoim wnukom,
wiedz¹c, ¿e prawda o historii i bliskich powinna ocaleæ,
by z niej p³ynê³a si³a i nauka. Równie dobrze, mog³aby
tê ksi¹¿kê zadedykowaæ nam wszystkim.
Zofia Rogowska
5
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KS. JERZY POPIE£USZKO JAKIEGO POZNA£EM
W zwi¹zku z blisk¹ ju¿ beatyfikacja S³ugi Bo¿ego,
ks. Jerzego Popie³uszki, „wielkiego œwiadka wiary”
i mêczennika, który dla sprawy Bo¿ej z³o¿y³ ofiarê z ¿ycia, chcia³bym podzieliæ siê krótkim wspomnieniem
o tym szlachetnym i wyj¹tkowym kap³anie, brutalnie
zamordowanym przez s³u¿by specjalne MSW w paŸdzierniku 1984 roku. Ks. Jerzego by³o mi bowiem dane
poznaæ ju¿ w pierwszych latach jego pracy duszpasterskiej, kiedy z racji studiów specjalistycznych z historii
sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(1974–1979), mieszka³em
w naszym klasztorze pw.
œw. Antoniego Padewskiego, przy ul. Senatorskiej, pomagaj¹c nadto
w pracy duszpasterskiej
w parafii przyklasztornej.
Dzisiaj nie potrafiê sprecyzowaæ dok³adnej daty
poznania ks. Jerzego, ale
mia³o to miejsce najpewniej w 1976 roku. Pamiêtam natomiast doskonale
okolicznoœci naszego spotkania. Wtedy to bowiem,
jeden z moich starszych
kolegów ze studiów, równie¿ kap³an, odwiedzi³
mnie razem z ks. Popie³uszk¹, zaœ powodem
owej wizyty by³o uzyskanie mo¿liwoœci odprawiania przez niego dnia skupienia w naszym klasztorze. Oczywiœcie, nie stanowi³o to najmniejszych problemów i po uzgodnieniu
z o. gwardianem Romualdem Kaliñskim, a tak¿e
proboszczem, o. Czes³awem Drzyzgiewiczem,
ustaliliœmy pierwszy termin. Ze strony ks. Jerzego nie by³o ¿adnych nadzwyczajnych wymagañ; jedynie ma³a celka i mo¿liwoœæ dostêpu do koœcio³a. Wprawdzie koœció³ w ci¹gu dnia bywa³ najczêœciej zamkniêty, ale z piêtra klasztoru by³ swobodny dostêp na chór organowy i taka mo¿liwoœæ najbardziej odpowiada³a ks. Jerzemu. Z góry zastrzeg³
równie¿, ¿e w czasie pobytu w klasztorze nie bêdzie korzysta³ z ¿adnych posi³ków; nawet obiadu.
Kiedy w umówionym terminie przyjecha³ po raz
pierwszy, aby odprawiæ swój dzieñ skupienia w naszym
klasztorze, zg³osi³ siê do mnie. W moim pokoju wypiliœmy wspólnie kawê. By³a to tak¿e okazja, aby porozmawiaæ na aktualne tematy. Nasza rozmowa nie trwa³a jednak zbyt d³ugo, chocia¿ ks. Jerzy okaza³ siê bardzo
6

mi³ym i rozmownym cz³owiekiem. Niemniej ju¿ wtedy
zauwa¿y³em, jak powa¿nie traktowa³ „dzieñ skupienia”, bowiem w pewnym momencie przepraszaj¹c, sam
zakoñczy³ nasz¹ pogawêdkê; jednoczeœnie obieca³, ¿e
d³u¿ej bêdziemy mogli porozmawiaæ przy innej okazji.
Zaprowadzi³em go zatem do przygotowanej celi. Ponownie spotkaliœmy siê dopiero póŸnym popo³udniem,
gdy oddawa³ klucze od pokoju i wraca³ do siebie, do jednej z podwarszawskich parafii w której aktualnie pracowa³. I tak te¿ by³o za ka¿dym razem, kiedy odwiedza³
nasz klasztor, aby odbyæ
wspomniane æwiczenia
duchowe. Celê, któr¹ na
ten czas zajmowa³, opuszcza³ tylko wtedy, gdy udawa³ siê do koœcio³a (na
chór organowy) i gdzie
dosyæ d³ugo siê modli³.
Mia³em okazjê kilkakrotnie spotkaæ go tam o ró¿nych porach dnia, poniewa¿ akurat przez chór organowy by³o te¿ przejœcie
do mieszkania o. Proboszcza. Wprawdzie stara³em
siê wtedy przechodziæ
bardzo dyskretnie, niemniej nie sposób by³o nie
zauwa¿yæ jego skupienia
i zatopienia w modlitwie.
W celi zaœ najpewniej du¿o czyta³, bo zawsze przynosi³ ze sob¹ kilka
ksi¹¿ek. Dzisiaj, po wielu
latach, trudno mi okreœliæ,
ile razy w takim charakterze ks. Jerzy odwiedzi³
nasz klasztor. I chocia¿
nasze drogi rozesz³y siê
po moim powrocie do
Krakowa i nie dane mi
by³o spotkaæ siê z nim
w póŸniejszych latach, to w³aœnie takim go zapamiêta³em. Œledz¹c zaœ jego póŸniejsz¹ aktywnoœæ kap³añsk¹
i duszpastersk¹ w parafii œw. Stanis³awa Kostki w Warszawie na ¯oliborzu, jego zaanga¿owanie – zw³aszcza
w czasie stanu wojennego i póŸniej – nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e by³ to kap³an, który nie tylko poœwiêca³ siê dla
innych i ¿y³ problemami ludzi na co dzieñ, ale umia³ tak¿e znaleŸæ czas dla siebie, dla swojego ducha i pracy nad
sob¹. Z pewnoœci¹, w takim realizowaniu swojego
kap³añstwa, pomaga³a mu jego silna i autentyczna duchowoœæ, czego równie¿ sam mog³em byæ œwiadkiem
i o czym jestem g³êboko przekonany.
o. Adam J. B³achut OFM
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. PASCHALIS BAYLON
Kolejny numer naszego biuletynu parafialnego ukazuje siê na Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa. Z tej
racji w rubryce „Œwiadkowie œwiêtoœci” przybli¿amy postaæ œw. Paschalisa Baylona, franciszkanina i prostego brata zakonnego, który ze wzglêdu na g³êbok¹ czeœæ dla Jezusa Chrystusa ukrytego w Najœwiêtszym Sakramencie,
zosta³ w 1897 roku og³oszony przez papie¿a Leona XIII,
tercjarza franciszkañskiego,
patronem
stowarzyszeñ
i kongresów eucharystycznych.
Œw. Paschalis urodzi³ siê
16 maja 1540 r. w Torre Hermoza, w hiszpañskiej prowincji Aragonii. Pochodzi³
z ubogiej, wiejskiej rodziny.
Jego rodzice, Marcin Baylon
i El¿bieta Jubera, bardzo pobo¿ni, byli drobnymi rolnikami. Paschalis musia³ wiêc
ju¿ od dzieciñstwa pasaæ
owce. Chocia¿ do szko³y nie
chodzi³, to jednak nauczy³
siê czytaæ i pisaæ, bior¹c na
pastwisko katechizm i prosz¹c przechodniów, aby go
uczyli rozpoznawania liter.
PóŸniej rozczytywa³ siê
w ró¿nych pobo¿nych ksi¹¿kach, z których du¿o korzysta³, rozwijaj¹c w sobie cnoty
mi³oœci ku Bogu, skromnoœci, pokory i zaparcia siê samego siebie, a równoczeœnie
zwalcza³ w sobie wszelkie
s³aboœci i pokusy, na jakie by³
nara¿ony.
Kiedy podrós³, przyj¹³ siê
do pewnego bogatego pana
do pasienia owiec. W s³u¿bie
tej by³ sumienny i pilny, za co
bardzo polubi³ go ów gospodarz. By³ tak uczciwy, ¿e gdy owca wesz³a na obce pole, on
p³aci³ za szkodê ze swoich nêdznych zarobków. Pas¹c
owce mia³ wiele czasu na modlitwê, i wtedy czêsto wpada³ w zachwyt. Gdy nie by³ obserwowany przez nikogo,
oddawa³ siê równie¿ praktykom pokutnym, z biczowaniem w³¹cznie. Wielkim nabo¿eñstwem darzy³ Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, dlatego czêsto pasa³ owce w pobli¿u jej kaplicy. Czasem strofowano go za to, ¿e owce,
pas¹c siê ci¹gle na jednym i tym samym pastwisku,
schudn¹. On jednak by³ innego zdania, i w istocie trzoda
któr¹ pas³, by³a ze wszystkich najt³uœciejsza. Jego g³êbokie
¿ycie religijne i pobo¿noœæ powodowa³a, ¿e w ¿yciu kierowa³ siê Bo¿ymi przykazaniami. Kiedy wiêc pewnego razu

jego pan kaza³ mu iœæ do obcej winnicy i urwaæ tam kilka
winogron, Paschalis odpowiedzia³, ¿e prêdzej siê da zabiæ,
ni¿ zgrzeszyæ przeciwko siódmemu przykazaniu! Przekonawszy siê o jego wielkich zaletach i cnotach, pan chcia³ mu
daæ w³asn¹ córkê za ¿onê, a z ni¹ ca³y maj¹tek, ale Paschalis nie przyj¹³ takiej oferty mówi¹c, ¿e powzi¹³ ju¿ postanowienie wst¹pienia do zakonu œw. Franciszka.
W roku 1564 zg³osi³ siê do
Zakonu Braci Mniejszych
Obserwantów w Montfort
w pobli¿u Walencji. Z powodu zaniedbanego wygl¹du
zakonnicy nie chcieli wpuœciæ go do klasztoru. Ostatecznie zosta³ przyjêty do zakonu, i wkrótce przekonano
siê, ¿e Paschalis jest bardzo
dojrza³ym i wartoœciowym
cz³owiekiem. Prze³o¿eni,
widz¹c jego wielk¹ gorliwoœæ oraz inteligencjê, zaproponowali mu studia teologiczne i przyjêcie œwiêceñ
kap³añskich. Paschalis jednak b³aga³, aby móg³ byæ
bratem zakonnym, i takim
te¿ pozosta³ do koñca ¿ycia.
Uœwiêcenie swoje widzia³
w zjednoczeniu z Bogiem
i w sumiennym wype³nianiu
najni¿szych nawet pos³ug
w klasztorze. Najczêœciej
pe³ni³ obowi¹zki kucharza
i furtiana, które to zajêcia ceni³ sobie najbardziej, bowiem dawa³y mu wiele okazji do znoszenia przykroœci,
do upokorzeñ, a równoczeœnie do s³u¿enia potrzebuj¹cym. Wszystkie obowi¹zki w klasztorze spe³nia³
z wielk¹ gorliwoœci¹ i w duchu pos³uszeñstwa, godnego naœladowania. Raz tylko
uchybi³ pos³uszeñstwu, uwa¿aj¹c, ¿e wykonanie polecenia by³oby wykroczeniem przeciwko przykazaniom
Bo¿ym. Otó¿ pewnego razu zapuka³a do bramy klasztornej niewiasta, prosz¹c o spowiedŸ. Paschalis poszed³
oznajmiæ to wyznaczonemu spowiednikowi, a ten nie
maj¹c czasu, rzek³ do niego: IdŸ i powiedz, ¿e mnie nie ma
w domu. Paschalis odrzek³, ¿e raczej powiem, ¿e nie masz, ojcze, czasu. Kap³an rozkaza³ mu jednak, aby tak powiedzia³, jak on mu poleci³, ale Paschalis ³agodnie lecz stanowczo odpar³: Tego nigdy nie uczyniê, gdy¿ by³oby to k³amstwem, a ja k³amstwa nigdy siê nie dopuszczê!
dokoñczenie na s. 8

7

Nr 52

Nie samym chlebem...

Bo¿e Cia³o 2010

Œw. Paschalis Baylon, cd. ze s. 7
Dewiz¹ ¿yciow¹ œw. Paschalisa by³y s³owa: Dla Boga
i Zbawiciela potrzeba mieæ serce dziecka, dla bliŸniego serce
matki, dla siebie serce sêdziego. Wed³ug tego przekonania
sam zawsze postêpowa³. Dlatego prze³o¿eni posy³ali go
do ró¿nych klasztorów, aby innym zakonnikom w jego
osobie ukazaæ ¿ywy przyk³ad wszelkich cnót zakonnych.
Wiedzieli bowiem, ¿e przyk³ad zawsze wiêcej dzia³a, ni¿
wszelkie przepisy i kazania.
Œw. Paschalis oprócz gor¹cej czci dla Matki Bo¿ej, kieruj¹c siê przyk³adem ¿ycia œw. Franciszka z Asy¿u oraz
nauczaniem œw. Piotra z Alkantary (1499–1562), ¿ywi³
szczególn¹ mi³oœæ dla Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
Spêdza³ przed Najœwiêtszym Sakramentem ka¿d¹ woln¹
od zajêæ chwilê, adoruj¹c Boga-Cz³owieka ukrytego pod
postaci¹ chleba. Czêsto i ¿arliwie uczestniczy³ w ofierze
Mszy œwiêtej, i równie czêsto nawiedza³ Pana Jezusa
w mijanych koœcio³ach. Piórem siê nie da opisaæ – mawia³ –
jakich tam doznawa³ s³odyczy i jakie st¹d ³aski nañ sp³ywa³y.
W zamian za bezgraniczne oddanie siebie, Pan Bóg obdarzy³ go darem kontemplacji, charyzmatem czytania
w ludzkich sercach i znajomoœci¹ ludzkich sumieñ oraz
duchem proroczym. Te w³aœnie nadprzyrodzone dary
i zalety by³y powodem, ¿e zosta³ wys³any ze specjaln¹ misj¹ do Genera³a Zakonu, który wtedy przebywa³ w Pary¿u. D³ug¹ drogê z Walencji do Pary¿a œw. Paschalis odby³
pieszo. We Francji panoszyli siê wtedy hugenoci-kalwini.
Zakonnik czêsto prowadzi³ z nimi dyskusje i odpowiada³
na ich zarzuty dotycz¹ce Eucharystii. Ze szczególnym
¿arem broni³ prawdy wiary w realn¹ obecnoœæ Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie. To œci¹gnê³o na niego
gniew jego przeciwników tak dalece, ¿e pewnego dnia
w pobli¿u Orleanu rozjuszony t³um omal¿e go nie ukamienowa³.
Po d³u¿szym pobycie w klasztorze paryskim, gdzie
œwiêty Brat tak¿e budowa³ wszystkich zachowaniem Re-

gu³y zakonnej i pobo¿noœci¹, ponownie powróci³ do
Hiszpanii i zamieszka³ w klasztorze Villareal, w okolicach
Walencji. Tam spêdzi³ resztê ¿ycia na modlitwie, w pokorze i pracy. Tam te¿ ciê¿ko zachorowa³ i zmar³ 17 maja
1592 roku. Legenda g³osi, ¿e w czasie Mszy œwiêtej pogrzebowej odprawianej za spokój jego duszy, Paschalis
mia³ dwa razy otworzyæ oczy: w czasie podniesienia hostii i kielicha, aby po raz ostatni uczciæ ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Mia³a to byæ nagroda za to, ¿e tak bardzo ukocha³ Chrystusa Eucharystycznego.
Do grobu br. Paschalisa Baylon w Villareal zaczê³y
przybywaæ coraz to liczniejsze pielgrzymki. Za wstawiennictwem s³ugi Bo¿ego dzia³y siê te¿ cuda, dlatego papie¿
Pawe³ V, ju¿ w 1618 r. wyniós³ go do chwa³y o³tarzy
og³aszaj¹c b³ogos³awionym, a w 1690 r. papie¿ Aleksander VIII, wpisa³ go uroczyœcie do katalogu œwiêtych.
Kobiety w Hiszpanii i we W³oszech maj¹ zwyczaj modliæ siê do œw. Paschalisa siê o wybór mê¿a, prosz¹c, aby
by³ on tak dobry i przystojny, jak œw. Paschalis.
Œw. Paschalis Baylon, jakkolwiek za m³odych lat nie
uczêszcza³ do szko³y i by³ tylko samoukiem, posiada³ tyle
bystroœci umys³u, ¿e naby³ g³êbokiej wiedzy teologicznej
i tak j¹ umia³ przekazywaæ, ¿e nawet teologowie zasiêgali
jego rady i dziwili siê jego trafnym odpowiedziom. Nauki
jego potrafi³y docieraæ do umys³ów, przekonywaæ i sprowadzaæ na drogê cnoty najzatwardzialszych grzeszników. Pozostawi³ po sobie tak¿e oko³o 20 krótkich tekstów
dogmatycznych i ascetycznych. Z ich treœci wynika³oby,
¿e napisa³ je nie prosty brat zakonny, prawie analfabeta,
ale wytrawny teolog. Arcybiskup Walencji, kiedy pokazano mu skrawki papieru, z których Paschalis uczyni³ swój
notatnik, mia³ westchn¹æ: Takie proste dusze zajmuj¹ nam
miejsca w niebie...
Stanis³aw Mazgaj OFM

ŒP. O. WITALIS SZCZERBA OFM
Dnia 3 kwietnia 2010 roku, zmar³ w szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie o. Witalis Szczerba, proboszcz tutejszej parafii w latach 1969—1972. Pogrzeb Jego odby³ siê 8 kwietnia 2010 roku. Zosta³ pochowany na bronowickim
cmentarzu Pasternik. Poni¿ej zamieszczamy kazanie pogrzebowe o. Mariusza Dêbiñskiego.
* * *
Drogi Ojcze Wikariuszu Prowincjalny, Przewielebni Ksiê¿a,
Kochani Wspó³bracia w œw. Ojcu Franciszku, Rodzino
Zmar³ego, Bracia i Siostry!
W pierwszym czytaniu mszalnym, s³yszeliœmy przed chwil¹
zachêtê, aby wpatrywaæ siê, „... nie w to co widzialne, lecz w to co
niewidzialne”. Wpatrujemy siê wiêc nie w cia³o ojca Witalisa,
jakkolwiek Jego doczesne szcz¹tki s¹ nam bardzo drogie. Wpatrujemy siê nie w trumnê Zmar³ego Kap³ana, choæ Jego trumna
pozostaje dla nas cennym symbolem ³¹cznoœci pomiêdzy doczesnoœci¹ a wiecznoœci¹. Wpatrujemy siê w nieœmierteln¹ duszê,
która zamieszka³a ju¿ w wiecznoœci.
Nad trumn¹ œp. Ojca Witalisa przemówi³ przed chwil¹ Chrystus zachêcaj¹c nas do czujnoœci i gotowoœci. Ta zachêta skierowana jest nie pod adresem Zmar³ego, bo On wykaza³ siê ju¿ goto8
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woœci¹ na œmieræ, prze¿y³ bowiem d³ugie lata naznaczone piêtnem choroby i bolesne konanie. Ta zachêta skierowana jest do
nas ¿ywych, którzy nie wiemy dnia ani godziny naszego odwo³ania z tego œwiata.
Niech w Roku Kap³añskim przemówi do nas równie¿ œw. Jan
Maria Vianney, patron tego Roku: „Kap³añstwo jest sakramentem. Kap³añstwo podnosi cz³owieka do Boga. Kim jest kap³an,
jeœli nie tym, który tu na ziemi reprezentuje Boga? Kap³an jest
cz³owiekiem, który otrzyma³ w³adzê od Boga. Jak Ojciec Mnie
pos³a³, tak i Ja was posy³am, rzek³ Pan do pierwszych kap³anów
(J, 20, 21). Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi
(Mt 28, 18). IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê ca³emu stworzeniu! (Mk 16, 15). Kto was s³ucha Mnie s³ucha, a kto wami gardzi, Mn¹ gardzi (£k 10, 16)... Gdyby nie by³o sakramentu
kap³añstwa, nie mielibyœmy Pana wœród nas. Kto bowiem w³o¿y³
Go do tabernakulum? Kap³an. Kto przyj¹³ wasze dusze do
spo³ecznoœci Koœcio³a, kiedyœcie siê narodzili? Kap³an. Kto karmi je, by mia³y si³ê do ziemskiego pielgrzymowania? Kap³an. Kto
przygotowuje je, aby mog³y stan¹æ przed Bogiem, wyk¹pane we
Krwi Jezusa Chrystusa? Kap³an. Zawsze kap³an. A kiedy dusza
popadnie w grzech œmiertelny, kto j¹ wskrzesi do ¿ycia? Kto
przywróci jej spokój sumienia? Tylko kap³an. Nie znajdziecie
¿adnego dobra, które pochodzi od Boga, ¿eby za nim nie sta³
kap³an”.
Kap³añskie prymicje i kap³añskie pogrzeby, to niezwyk³e wydarzenia w ¿yciu nie tylko samego kap³ana, ale równie¿ jego rodziny, parafii, a jeœli ten kap³an jest franciszkaninem, równie¿ zakonu. Prymicje to czas radoœci, ¿e przyby³ nowy ¿niwiarz na Niwie Pañskiej, nowy robotnik w Winnicy Pañskiej, nowy rybak na
morzach dusz ludzkich. Pogrzeb to czas smutku, ¿e uby³ jeden
¿niwiarz na Niwie Pañskiej, jeden robotnik w Winnicy Pañskiej,
jeden rybak na morzach dusz ludzkich. Na pogrzebie smucimy
siê nie dlatego, ¿e ojciec Witalis umar³, bo przecie¿ wierzymy, ¿e
„... w domu Ojca jest mieszkañ wiele”, ¿e spotkamy siê kiedyœ ze
Zmar³ym, ¿e œmieræ jest narodzinami dla nieba. Jeœli siê smucimy to dlatego, ¿e Koœció³ sta³ siê ubo¿szy o jednego kap³ana. Bo
kap³anów jest zawsze za ma³o, nawet jeœli jest ich du¿o. Smucimy
siê, bo widzimy, ¿e wiêcej jest pogrzebów ni¿ prymicji. Prymicje
kap³añskie i kap³añskie pogrzeby to najlepsze akcje powo³aniowe. Na prymicjach, w sercach m³odych ludzi, mo¿e rodziæ siê
pragnienie – ja te¿ chcia³bym zostaæ kap³anem. I na pogrzebie
kap³añskim, w sercach m³odych ludzi, mo¿e zrodziæ siê pragnienie – chcia³bym zostaæ kap³anem, aby zast¹piæ zmar³ego
kap³ana, wype³niæ puste miejsce, które po nim zosta³o. Na prymicjach kap³añskich i na pogrzebie kap³ana, w sercach wielu rodziców, mo¿e rozbudziæ siê poczucie odpowiedzialnoœci za Koœció³ i postanowienie, ¿e jeœli syn zechce zostaæ kap³anem, bêd¹
siê z tego cieszyli, nie bêd¹ w tym przeszkadzali. Bo to najpierw
od Boga, ale potem od rodziców i samej m³odzie¿y zale¿y iloœæ
powo³añ kap³añskich, a wiêc to, aby nie by³o wiêcej pogrzebów
ni¿ prymicji.
Trwamy przy trumnie ojca Witalisa Szczerby, franciszkanina, syna wielodzietnej rodziny, pochodz¹cego z parafii Zakliczyn. Ten pogrzeb prze¿ywamy w Roku Kap³añskim, którego
has³o brzmi: „Wiernoœæ Chrystusa – wiernoœæ kap³ana”. Dziêkujemy Bogu, ¿e pozwoli³ ojcu Witalisowi wytrwaæ w kap³añstwie
do koñca. Pozwoli³ Mu dochowaæ wiernoœci wielkiemu darowi
kap³añstwa i tego daru nie zmarnowaæ.
Wszystkim, których ta œmieræ nape³ni³a smutkiem, zw³aszcza
stroskanej rodzinie, sk³adamy wyrazy serdecznego wspó³czucia.
Na trumnie zaœ œp. Ojca Witalisa sk³adamy wieniec naszych modlitw i wspomnieñ.

Nr 52

Pogrzeb chrzeœcijañski jest przede wszystkim pos³ug¹ modlitwy. Pouczaj¹ nas o tym natchnione s³owa liturgii pogrzebowej:
„Œwiêta i zbawienna jest myœl modliæ siê za umar³ych. Przypominamy sobie te¿ tê prawdê w codziennym pacierzu, w artykule
wiary œw. „wierzê w œwiêtych obcowanie”. Mówi on o wiêzi duchowej – wiêzi mi³oœci pomiêdzy Koœcio³em pielgrzymuj¹cym
a Koœcio³em oczyszczaj¹cym i triumfuj¹cym. Ci, którzy odeszli
z tego œwiata, mog¹ tylko liczyæ na nasze pielgrzymie i braci
w szczêœliwoœci wiecznej modlitewne wsparcie, bo dla nich skoñczy³ siê czas zas³ugi.
Dla nas Drodzy Wspó³bracia w kap³añstwie i w spo³ecznoœci
zakonnej, ka¿dy pogrzeb zakonny jest katechez¹ o wielkim darze
powo³ania do ¿ycia konsekrowanego i kap³añskiego. Bo oto
w tym najwa¿niejszym momencie przejœcia do wiecznoœci ca³a
Rodzina zakonna spieszy z modlitewnym wsparciem dla
wspó³brata. Przy o³tarzu staje pod przewodnictwem Wikariusza
Prowincjalnego kilkudziesiêciu wspó³braci kap³anów. Razem
z nami modl¹ siê wspó³bracia w dalekiej Australii, w Afryce,
w Nowej Gwinei, w Stanach Zjednoczonych, w Italii, w Niemczech, w Norwegii. Wszyscy oni powtarzaj¹ modlitwê: „Wszechmog¹cy Bo¿e wys³uchaj nasze proœby o zbawienie Twojego s³ugi
kap³ana Witalisa, który g³osi³ braciom Twoje imiê i spraw, aby na
wieki radowa³ siê w spo³ecznoœci Œwiêtych”.
I nie jest to jednorazowy pogrzebowy zryw modlitewny.
Œp. O. Witalis zostaje w³¹czony w codzienny rytm modlitewny
swoich wspó³braci. Obok wieñca modlitw sk³adamy na trumnie
O. Witalisa wieniec wspomnieñ. A oto niektóre szczegó³y. Pochodzi³ z ziemi zakliczyñskiej. Urodzi³ siê 17 sierpnia 1929 roku
w Weso³owie. Po skoñczeniu szko³y œredniej 17 sierpnia 1947 r.,
dok³adnie w 18. swoje urodziny zostaje przyjêty do nowicjatu
naszej Rodziny Zakonnej. Po z³o¿eniu profesji w roku nastêpnym rozpoczyna studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie.
Œluby wieczyste sk³ada 27 stycznia 1952 roku, a 3 kwietnia 1954
roku otrzymuje œwiêcenia kap³añskie. Jako kap³an pracowa³
O. Witalis w wielu placówkach naszej zakonnej prowincji:
w Brodnicy, w Bieczu, w Przemyœlu, w Jaros³awiu. Ostatnie kilka
lat swego kap³añskiego ¿ycia przebywa³ w Bronowicach Wielkich. Tu kiedyœ by³ proboszczem, a teraz tu cierpia³, tu siê modli³
i tu przygotowywa³ siê na spotkanie z Panem. Prze¿y³ 81 lat,
w Zakonie 64, w kap³añstwie 51. Pogrzeb jest dla nas pielgrzymuj¹cych katechez¹ o ¿yciu wiecznym, które Pan Bóg przygotowa³ tym, którzy Go mi³uj¹. S³uchaliœmy w Ewangelii s³ów
pe³nych duchowej s³odyczy o przygotowanej uczcie w domu
Ojca. Zauwa¿my jak o tych wielkich, olœniewaj¹cych prawdach
Pan Jezus mówi do nas, jak do przedszkolaków. „Szczêœliwi owi
s³udzy, których Pan zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie. Zaprawdê powiadam wam: przepasze siê i ka¿e im zasi¹œæ do sto³u,
a obchodz¹c bêdzie im us³ugiwa³” (£k 13, 37). Na innym miejscu
znów Pan Jezus mówi: „W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele... Idê... przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê
wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie
i wy byli tam, gdzie ja jestem”. Na dalsz¹ drogê naszych doczesnych pos³annictw Pan Jezus, wskazuj¹c na trumnê naszego
wspó³brata, którego odwo³a³ do wiecznoœci, mówi: „I wy b¹dŸcie
gotowi, gdy¿ o godzinie, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie” (£k 13,40).
Ojcze Witalisie, sk³adaj¹c na Twojej trumnie wieniec naszych
modlitw i wspomnieñ, równoczeœnie umacniamy siê Twoim pogrzebem na dalsze pielgrzymowanie do domu Ojca, bo czujemy,
¿e gdybyœ móg³ do nas w tej chwili przemówiæ to powiedzia³byœ
s³owa: „Powracam do Tego, który mnie pos³a³ – wy zaœ uwielbiajcie Pana na ziemi i Bogu dziêki sk³adajcie” (Tob 12,20).
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PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
Dnia 3 maja br. w uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej Polski
grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi³a do Pierwszej Komunii
Œwiêtej. Uroczystoœciom przewodniczy³ ojciec proboszcz Eligiusz Dymowski, natomiast na ca³oœci¹ przygotowañ czuwa³
o. Pawe³ Kondratiuk, katecheta w Szkole Podstawowej nr 51.
Komunia (³ac. communio – wspólnota) okreœlana tak¿e jako
Eucharystia (gr. eucharistía – dziêkczynienie) jest jednym z trzech
sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego. Obrzêd wywodzi siê od dziêkczynienia z³o¿onego Bogu Ojcu przez Jezusa
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a do liturgii chrzeœcijañskiej wszed³ jako forma uczty sakralnej upamiêtniaj¹cej Nowe
Przymierze, czyli wspólnotê Boga ze swoim ludem. Poprzez konsekracjê chleba i wina, które staj¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa,
spo¿ywanie ich jest pe³nym uczestnictwem w Jego drodze ku zbawieniu ca³ej ludzkoœci.
Udzia³ w Eucharystii od pocz¹tku uwarunkowany by³
chrztem i wyra¿ony podstawow¹ zasad¹: „niech nikt nie je ani nie
pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imiê
Pana”. Od czasów apostolskich chrzest jest wiêc wprowadzeniem
do spo³ecznoœci wiernych oraz symbolem nowych narodzin.
Przez pierwsze cztery stulecia sakramentu chrztu, bierzmowania
i komunii udzielano dzieciom w ramach jednego obrzêdu. Aczkolwiek Jezus nada³ aposto³om i uczniom w³adzê odpuszczania
grzechów, w Koœciele staro¿ytnym a¿ do VI wieku nie praktykowano spowiedzi wielokrotnej. W III wieku z pomniejszych grze-

chów oczyszczano siê modlitw¹, dobrymi uczynkami i ja³mu¿n¹.
Za dopuszczenie siê grzechów ciê¿kich wykluczano z udzia³u
w Eucharystii, a pokutê za nie odbywano jednorazowo, nierzadko dopiero na ³o¿u œmierci. Z czasem Koœció³ zacz¹³ korzystaæ
z przywileju odpuszczania grzechów i prawo do uczestnictwa
w Eucharystii mo¿na by³o odzyskaæ, wyznaj¹c grzechy i poddaj¹c siê pokucie. W IV wieku z obrzêdu oddzielono bierzmowanie. Do XII wieku uwa¿ano, ¿e komunii nale¿y udzielaæ jednoczeœnie z chrztem, aby w razie nag³ej œmierci dzieci mia³y otwart¹
drogê do zbawienia. Na prze³omie XII i XIII wieku argumentowano, ¿e przyjmowanie Eucharystii powinno byæ œwiadome. Za
wiek œwiadomoœci przyjmowano przedzia³ wiekowy pomiêdzy
siódmym a jedenastym rokiem ¿ycia. Oficjalne stanowisko zaj¹³
w tej kwestii w 1215 roku Sobór Laterañski IV postanawiaj¹c, ¿e
wierni, którzy osi¹gnêli wiek rozeznania (annos discretionis), powinni przynajmniej raz w roku przystêpowaæ do spowiedzi
i przyjmowaæ komuniê. W XIII wieku praktycznie oddzielono
chrzest od komunii, ale dopiero w 1910 roku papie¿ Pius X w dekrecie „Quam singularis” ustali³ wiek siedmiu lat jako ten, w którym dziecko potrafi poj¹æ podstawowe prawdy wiary chrzeœcijañskiej, znaczenie sakramentu i mo¿e po raz pierwszy czynnie
uczestniczyæ w Eucharystii. W chrzeœcijañskiej i polskiej tradycji
dzieñ Pierwszej Komunii jest œwiêtem wyj¹tkowym, celebrowanym zarówno w sensie indywidualnym, rodzinnym oraz koœcielnym.

W tym roku do swojej Pierwszej Komunii Œwiêtej przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dzieci z naszej parafii: Grzegorz Bobak,
Antoni Brzozowski, Karolina Bzowy, Karolina Chêæ, Bart³omiej Dzierwa, Paulina Dziwak, Barbara Gawe³-Kucab,
Martyna Greczkowska, Kacper Guba³a, Wiktoria Iwulska, Natalia Jarosz, Zofia Kozieñ, Mateusz Kozik, Gerard
Kozynacki, Aleksandra Mazurek, Aleksandra Moksa, Edyta Niegolewska, Nadia Olszak, Micha³ Prochal, Julia Regulska,
Kajetan Stec, Paulina Su³kowska, Aleksandra Warzecha, Aneta Wieczorek, Patryk Wyle¿o³.
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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
31 sierpnia 2010 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album „100 parków narodowych
œwiata”.
oprac. MH

1. Podstawowa jednostka organizacyjna
Koœcio³a katolickiego; jej zwierzchnikiem jest proboszcz

1

2

2. Sok z niej musi wypiæ Kawaler Orderu
Uœmiechu podczas ceremonii wrêczenia tego odznaczenia

3
3. By³ nim np. Juliusz S³owacki

4
4. Uczniowie ju¿ wyczekuj¹ ich
z utêsknieniem

5
5. B³. Wincenty, polski biskup, kronikarz,
dziejopisarz, twórca Kroniki polskiej

6
6. Ksi¹dz, kap³an „Solidarnoœci”, jego
beatyfikacja jest coraz bli¿ej

7
7. G³ówna ulica Bronowic Wielkich

8
8. Hiszpañska prowincja, w której urodzi³
siê œw. Paschalis Baylon

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album
biograficzny Jolanty Sosnowskiej ze zdjêciami Adama Bujaka pt. Dzieje ¿ycia œw. Jana Marii Vianneya, ufundowany przez
o. Proboszcza, otrzymuje p. Maria Ksi¹¿ek. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Œwiêconka”.

WARTO

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

Fynn, Halo, pan Bóg? Tu Anna...,
Poznañ 1994, s. 194.
Ksi¹¿ka wzruszaj¹ca ka¿dego czytelnika. Ma³a kilkuletnia dziewczynka poszukuje
cierpliwie swojego Boga. Mówi: „ró¿nica
miêdzy cz³owiekiem a anio³em jest jasna.
Anio³ jest g³ównie w œrodku, a cz³owiek jest
g³ównie z wierzchu”. Piêcioletnia Anna zna³a cel istnienia, mi³oœci i by³a osobist¹ przyjació³k¹ i pomocnic¹ Boga. Mówi³a te¿:
„Bóg powiedzia³ «JA JESTEM», i chce, ¿ebyœmy i my tak mówili, i to jest w³aœnie najtrudniejsze”. Gdybyœmy wszyscy tak szukali
Boga i wierzyli w Jego istnienie... œwiat
by³by cudem stworzenia. Ksi¹¿ka trudna,
ale pe³na przemyœleñ, oparta na prawdziwej
historii.
BMK

Biblia w malarstwie, t³um z jêz. niem.,
Warszawa 1990, s. 290.
Piêknie wydane kompendium malarstwa
biblijnego, w którym S³owu Bo¿emu towarzyszy obraz, przekazowi objawienia – œwiadectwo z³o¿one przez geniusz artysty.
W zakoñczeniu czytelnik znajdzie notki biograficzne na temat twórców przedstawionych reprodukcji. Przedmowê napisa³ ks.
Janusz St. Pasierb.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I

OŒRODEK
PORADNICTWA
RODZINNEGO
W NASZEJ PARAFII
zaprasza w ka¿dy pierwszy
i trzeci czwartek miesi¹ca
w godzinach 18.00–20.00.
Na ka¿dego potrzebuj¹cego
wsparcia czekaæ bêdzie
p. Ma³gorzata – absolwentka
Studium Teologii Rodzin
przy Papieskiej Akademii
Teologicznej. Miejsce spotkañ: Kancelaria Parafialna.
Masz problem w rodzinie,
chcesz poruszyæ nurtuj¹cy
ciê temat, a mo¿e po prostu
nie masz z kim porozmawiaæ.
PrzyjdŸ, czekamy!

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, Zofia Rogowska, 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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