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WOLNOŒÆ NA DRODZE WIARY
Mija rok kiedy w naszej parafii prze¿ywaliœmy misje
œwiête, maj¹ce na celu przede wszystkim duchow¹ odnowê wiernych, budowan¹ na mocnych fundamentach
wiary i wiernoœci Koœcio³owi. Ku temu sprzyja³a
wyj¹tkowa okazja, a mianowicie Jubileusz 100-lecia istnienia bronowickiej parafii. Bóg, który obdarzy³ nas tym
darem, ma prawo pytaæ dziœ, co uczyniliœmy dobrego
w jubileuszowym roku ³aski? Jak bardzo odmieni³o siê
nasze ¿ycie religijne i postawa duchowa? Rok jubileuszowy koñczymy renowacjami misji i odpustem parafialnym. Towarzysz¹ nam s³owa œw. Paw³a z Listu do
Galatów: „Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus”
(5, 1). W czasach tak ³atwo ulegaj¹cych laicyzacji musimy na nowo podj¹æ wysi³ek zbiorowego rachunku sumienia i przypomnieæ sobie w³aœciwe znaczenie takich
s³ów jak: sprawiedliwoœæ, odwaga, m¹droœæ oraz umiarkowanie i mi³oœæ. Cz³owiek jako istota rozumna zosta³
obdarowany przez Stwórcê wolnoœci¹ decydowania
o sobie samym i swoich czynach. Z jednej strony jest to
bardzo delikatna niæ, któr¹ mo¿na ³atwo zniekszta³ciæ,
Ÿle wykorzystaæ lub zniszczyæ, z drugiej strony natomiast jest ona potê¿n¹ si³¹, prowadz¹c¹ ludzkoœæ ku pojednaniu i prawdzie. Nie wolno nam zatem zapominaæ
nauczania Soboru Watykañskiego II, ¿e „cz³owiek mo¿e
siê zwróciæ ku dobru jedynie w wolnoœci. Prawdziwa
zaœ wolnoœæ to wznios³y znak obrazu Boga w cz³owieku.
Bóg bowiem chcia³ daæ cz³owiekowi mo¿liwoœæ rozstrzygania o w³asnym losie, tak aby z w³asnej woli szuka³ swojego Stworzyciela i trwaj¹c przy nim w wolnoœci,
osi¹ga³ pe³n¹ i b³ogos³awion¹ doskona³oœæ” (Gaudium et
spes, 17). Chrystus od wieków nieustannie powtarza:
„Nie jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem. Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z woli Bo¿ej” (Ga 4, 7). Zapraszaj¹c
wiêc Chrystusa do naszych serc otrzymujemy godnoœæ

przybranych synów Bo¿ych, która daje nam tak¹ wolnoœæ, i¿ ¿adna ziemska si³a nie jest jej w stanie zniweczyæ
lub ograniczyæ. Wolnoœæ cz³owieka zawsze wyra¿a
mi³oœæ. Mówi³ o tym papie¿ Jan Pawe³ II podczas Mszy
œw. na Jasnej Górze 13 czerwca 1987 roku: „Cz³owiek nie
mo¿e byæ prawdziwie wolny, jak tylko przez mi³oœæ.
Mi³oœæ Boga nade wszystko i mi³oœæ ludzi: braci, bliŸnich, rodaków. Tego w³aœnie uczy nas Chrystus, który
do koñca umi³owa³”. Nigdy nie jest za póŸno, aby odmieniæ swoje myœlenie i ¿ycie duchowe. Wartoœci Dekalogu nie mog¹ zostaæ zast¹pione bezmyœlnoœci¹ w imiê
tak zwanej nowoczesnoœci i uleg³oœci naciskom laickiego œwiata. Znów stajemy przed Bogiem, aby jako wspólnota parafialna, z³o¿yæ na o³tarzu nasz¹ wolnoœæ
i mi³oœæ, dziêkuj¹c za ka¿de dobro jakie dokona³o siê
w tym mijaj¹cym jubileuszowym roku. Niech ka¿dy
z nas, tak jak potrafi, w cichoœci swego serca wypowie te
proste i szczere s³owa: „Dziêkujê Ci Bo¿e za to, ¿eœ nas
stworzy³. Dziêkujê Ci, ¿e mog³em doczekaæ takiego
dnia, kiedy ogarn¹³eœ wielk¹ ³ask¹ mnie, moj¹ rodzinê,
nasz¹ parafiê, nasz¹ Ojczyznê”. Chrystus równie¿ i dziœ,
po dwóch tysi¹cach lat, staje poœród nas jako Ten, który
przynosi wolnoœæ opart¹ na prawdzie, „który jako
cz³owiek wyzwala od tego, co tê wolnoœæ ogranicza, pomniejsza, ³amie u samego niejako korzenia, w duszy
cz³owieka, w jego sercu, w jego sumieniu” (Jan Pawe³ II,
Encyklika Redemptor hominis, nr 12). Prawdziwa wolnoœæ w zgodzie z wartoœciami chrzeœcijañskimi jest
zdolna przemieniæ zarówno cz³owieka jak i œwiat. Do tego jednak potrzeba odwagi, nadziei i wiary, bowiem
s³omiane zapa³y, chwilowe i p³ytkie uniesienia, przynosz¹ ze sob¹ jedynie kiepski ogieñ i ma³o po¿yteczny
popió³.
Eligiusz Dymowski OFM

„Okres jubileuszowy pozwala nam poznaæ jêzyk wymownych znaków, jakimi
pos³uguje siê Bo¿a pedagogia, aby nak³oniæ cz³owieka do nawrócenia i pokuty, które s¹ pocz¹tkiem i drog¹ jego odnowy oraz warunkiem odzyskania tego, czego
o w³asnych si³ach nie móg³by zdobyæ: przyjaŸni z Bogiem, Jego ³aski i ¿ycia nadprzyrodzonego – tego ¿ycia, które jako jedyne mo¿e zaspokoiæ najg³êbsze pragnienia
ludzkiego serca”
Jan Pawe³ II, Incarnationis mysterium
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DOBRY UCZYNEK
„Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie uczynili”
(Mt. 25, 40)

W naszej rzeczywistoœci, kiedy toczy siê walka o w³adzê
i pieni¹dze i wyszydza siê symbole religijne, obra¿aj¹c
wierz¹cych, gdzie powodzianom trac¹cym dorobek
ca³ego ¿ycia daje siê zapomogê „na otarcie ³ez” – zachodzi potrzeba zastanowienia nad znaczeniem „dobrego
czynienia” w ¿yciu ziemskim cz³owieka.
Przytoczê na wstêpie znamienne s³owa œw. Mateusza
„darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie” (zob. Mt.
10, 8). Otrzymaliœmy ¿ycie i ziemiê we w³adanie darmo
w akcie mi³oœci Bo¿ej – pora zastanowiæ siê wiêc czy
umiemy tylko braæ? Czy umiemy te¿ dawaæ drugim za
staropolskie „Bóg zap³aæ”?
Czym jest dobry uczynek? Jakie ma znamiona? Czym
jest inspirowany? Kto pe³ni dobry uczynek? Z pozoru
oczywiste pytania wymagaj¹ g³êbokiej analizy.
„Biernoœæ powoduje istnienie niesprawiedliwoœci”
powiedzia³ w jednym ze swoich kazañ b³. ks. Popie³uszko. Obok dobra czai siê z³o, dlatego nale¿y z³o dobrem
zwyciê¿aæ. Tak wiêc dobre dzia³anie skutkuje dobrem.
Biernoœæ pozwala pleniæ siê z³u. Dzia³anie w kierunku
„dobra” zgodnie z przykazaniami Dekalogu prowadzi
m.in. do dobrych uczynków. Nale¿y równie¿ poj¹æ, ¿e
dobry uczynek jest twoj¹ w³asnoœci¹ – paszportem do
wiecznoœci, a ¿e to co bierzesz (nie daj¹c) staje siê cudze. Czyli pe³ni¹c dobry uczynek stajesz siê paradoksalnie bardziej bogaty, ni¿ gdybyœ by³ jego odbiorc¹.
L. To³stoj (Aforyzmy, s. 16) uj¹³ to w stwierdzenie „To
co da³eœ – twoje, co otrzyma³eœ – cudze”, nie odnosi siê
to natomiast do osoby, której œwiadczymy dobro. „Ludzie s¹ nieszczêœliwi, kiedy ¿yj¹ tylko dla siebie” (op. cit.,
s. 28) i „gdyby zrozumieli, ¿e ¿yj¹ nie tylko swoim ¿yciem, ale tak¿e ¿yciem wszystkich, wiedzieliby, ¿e czyni¹c dobro innym, czyni¹ je sobie” (op. cit., s. 31).
Dobry uczynek wynika z okreœlonej sytuacji ¿yciowej,
musi mieæ znamiê dobrowolnoœci i najlepiej byæ anonimowy. Przymus wyklucza bowiem dobre dzia³anie, anonimowoœæ natomiast je wzbogaca, poniewa¿ anonimowy darczyñca nie oczekuje rewan¿u, zap³aty ani podziêkowañ. Po prostu czyni dobro z potrzeby serca, jest te¿
odzewem na trudn¹ sytuacjê drugiego cz³owieka, jego
aktualne potrzeby duchowe i materialne. Czêsto wraca
te¿ do jego sprawcy, kiedy on sam znajduje siê w potrzebie, czyli dobro rodzi dobro.
Ksi¹dz Twardowski (w: Katechizm ksiêdza Twardowskiego, Kraków 2002, s. 52) pisze „Mamy dawaæ i nie chcieæ
za to ani pieniêdzy, ani serca. Daj¹c ludziom, dajemy
Panu Bogu” – jakie proste wyjaœnienie. Podobnie mówi
œw. £ukasz (£k. 6, 38): „Dawajcie, a bêdzie wam dane...
Odmierzê wam bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie”.
Reasumuj¹c – dobry uczynek musi p³yn¹æ z serca
czyni¹cego go, bez przymusu, bez szukania korzyœci
i zap³aty.
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Jest rok 2010, rok smoleñskiej tragedii naszego narodu, rok wystêpowania trzêsienia ziemi, powodzi, suszy, erupcji wulkanów, niszcz¹cych œwiat huraganów.
Pokazuje on marnoœæ ziemskiego ¿ycia, je¿eli opiera siê
ono wy³¹cznie na gromadzeniu dóbr doczesnych, tylko
dla siebie.
Przytoczone powy¿ej kataklizmy maj¹ swoj¹ wymowê
i ka¿¹ siê nam zastanowiæ nad w³asnym ¿yciem. Droga
wystêpku, korupcji, mataczenia, znieczulicy spo³ecznej
nie zapewnia cz³owiekowi nieœmiertelnoœci w pamiêci
potomnych i obra¿a Stwórcê. Zostaliœmy stworzeni do
wielkich czynów, altruizmu, pomocy potrzebuj¹cym,
s³abym, chorym, biednym i nienarodzonym.
Je¿eli unosimy siê pych¹, egoizmem – jesteœmy istotami aspo³ecznymi. Œwiadoma reakcja na cudze potrzeby i zaniedbania potrafi nas zmieniæ i przygotowaæ do
ostatniej drogi ¿ycia tak, byœmy mieli rêce pe³ne dobrych uczynków, bo na drug¹ stronê nie mo¿na nic wiêcej zabraæ ze sob¹.
Dobry uczynek – to droga do nieba, to radoœæ dawania tutaj jeszcze na ziemi. Ka¿dy cz³owiek ma moment,
kiedy zagubiony i osamotniony szuka pomocnej d³oni
bliŸniego.
A wiêc rozgl¹dajmy siê wokó³ siebie – mo¿e ktoœ
oczekuje naszego wsparcia duchowego i materialnego,
mo¿e dziêki temu prze¿yje swoje ¿ycie. Dobry uczynek
w 2010 roku jest na wagê z³ota w obliczu znieczulicy
spo³ecznej. Pseudocharytatywne akcje maj¹ na celu autoreklamê i nie zawsze trafiaj¹ pod w³aœciwy adres. Zacznijmy wiêc od w³asnego otoczenia i spieszmy z dobrem tam, gdzie go brakuje, a wtedy wyplenimy z³o,
przyczynê wszystkich nieszczêœæ cz³owieka.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Szlaban
Na koñcu drogi cz³owieka
spokój i cisza
spaceruj¹ pod rêkê.
Na czubku brzozy
kos gwi¿d¿e wokalizê.
Drewniany szlaban
broni wstêpu tym
bez dobrego uczynku.
Cisza i spokój
bezszelestnie czuwaj¹
nad stref¹ zapomnienia.
2010
(w: Cieñ smutku)
BMK
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

JAK STRACIÆ, ¯EBY ZYSKAÆ
Koniec lata! Gor¹ce dni i duszne noce minê³y
i przyjdzie czekaæ na ich powrót do kolejnego lata...
Minê³y beztroskie chwile wypoczynku i b³ogiego nicnierobienia, z wiatrem i chmurami odp³ynê³y marzenia o nieprzemijaj¹cym uroku lata.
Mam poczucie straty, jak co roku; nie mo¿e mnie
opuœciæ to uczucie, ¿e czegoœ ju¿ nie ma a co dopiero
by³o, da³o radoœæ i pomog³o prze¿yæ kolejny raz radoœæ gor¹cych poranków ze œpiewem ptaków, wieczory, kiedy o¿ywczy ch³odek miesza³ siê z g³osem
radosnych œwierszczy.
A teraz skoñczy³o siê! Wszystko dooko³a mówi,
a nawet krzyczy, ¿e jesieñ tu¿-tu¿. ¯e dzieñ krótszy
i zimno przenika nasze rozgrzane serca.
Strata...
Jak ka¿da – boli, nie przyjmuje wyt³umaczenia, nie
znajduje usprawiedliwienia, do czasu, kiedy uleczy j¹
czas i pozwolimy sobie na jej od¿a³owanie. Wyp³aczemy j¹, a wraz ze ³zami ujdzie z nas gorycz i powoli dostrze¿emy jej sens.
Ka¿da strata, pocz¹wszy od najbardziej bolesnej –
odejœcia kogoœ bliskiego, ale te¿ i ta wydawaæ by siê
mog³o mniej bolesna, utrata pracy, a zarazem godnoœci, odejœcia mê¿a, a co za tym idzie poczucia w³asnej
wartoœci, zdrada przyjaciela – osamotnienie zamiast
wsparcia, utrata zdrowia – jako niesprawiedliwoœæ,
spada na nas jak kara za winy, jakie w ci¹gu ¿ycia pope³niliœmy.
I mnie wype³nia nieraz ta myœl, ¿e trzeba cieszyæ
siê ka¿dym ma³ym szczêœciem, bo kiedyœ za to szczêœcie trzeba bêdzie zap³aciæ strat¹... Przecie¿ tak zwykle jest w ¿yciu kobiety, matki, takiej jak ja gospodyni,
zapracowanej, troszcz¹cej siê o dobro bliskich. Po
dniach szczêœliwej beztroski przychodzi strach i cierpienie. Ktoœ powie mi, nie! Nie tak! Po chwilach trudnych przychodzi œwiat³o pocieszenia. Têcza po burzy...
A jednak przeplata siê – strata... pocieszenie...
Kara?... Nagroda?...
„Synu mój nie lekcewa¿ karania Pañskiego
Ani nie upadaj na duchu, gdy On ciê doœwiadcza;
Bo kogo Pan mi³uje, tego karze,
I ch³oszcze ka¿dego syna, którego przyjmuje.
Jeœli znosicie karanie, to Bóg obchodzi siê z wami jak
z synami”.
(Hebr. 12.4)
A zatem ma sens ta myœl, ¿e kara przeplata siê z nagrod¹, bo jeœli mnie pan doœwiadcza, to traktuje mnie

jak swego syna, jak córkê, jak kogoœ najwa¿niejszego
w ¿yciu.
Czy mogê straciæ kogoœ bliskiego, przyjaŸñ, zdrowie, maj¹tek czy pracê i powiedzieæ sobie: Nie upadaj
na duchu!?
Czy jeœli dosiêgnie mnie ludzka bezdusznoœæ, egoizm, zostanê sama ze swoj¹ strat¹, mogê powiedzieæ:
Nie upadaj na duchu, gdy On ciê doœwiadcza!?
Daj sobie powiedzieæ – mówi do mnie Pismo Œwiête:
„Z ucisku wzywa³em Pana,
Pan wys³ucha³ mnie i wyswobodzi³,
Pan jest ze mn¹, nie lêkam siê,
Có¿ mo¿e mi uczyniæ cz³owiek [...]
Lepiej ufaæ Panu
Ni¿ polegaæ na ludziach” (Ps. 118, 5–8).
Tak mija mi lato, a myœl pozostaje – jak po zimie powraca wiosna, tak po ka¿dym ¿yciowym zakrêcie,
powróci pokój i Bo¿a obietnica, ¿e Pan mnie mi³uje,
a w duszy brzmi mi g³os Jana Paw³a II, który na
stwierdzenie, ¿e „jeœli jest mi za dobrze, to bêdê musia³a za to zap³aciæ”, odpowiedzia³ z uœmiechem: „to
nie tak, nie p³aci siê za dobro, ale coraz bardziej
cz³owiek dowiaduje siê, ¿e to co jest naprawdê coœ
warte, to drogo kosztuje”... (Cytat z ksi¹¿ki
W. Pó³tawskiej, Beskidzkie rekolekcje).
Wrzesieñ 2010 r.

Ma³gorzata Palim¹ka

Gdy czas siê wype³ni
zjednoczy nas piasek
niczym owady na brzegu morza
gdy runie horyzont
stracimy widzialnoœæ
ruch d³oni zakrzepnie
a twarze obumr¹
wtedy nadejdzie moment nieskoñczony
toczony radoœci¹ przeb³ysk istnienia
kwiat nieœmiertelny
choæ przecie¿ bezpowrotnie odejœæ
pisano nam na wieki
Karol Samsel
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«STYGMATYZACJA ŒW. FRANCISZKA»
W O£TARZU BRONOWICKIEGO KOŒCIO£A
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, zw³aszcza tam, gdzie swoje klasztory mieli i maj¹ franciszkanie, znajduj¹ siê liczne obrazy przedstawiaj¹ce œw.
Franciszka lub ilustruj¹ce jego ¿ycie. Jego popularnoœæ siêga³a zreszt¹ o wiele dalej, bo jego wizerunki
spotyka siê równie¿ w innych oœrodkach, niekoniecznie zwi¹zanych z ruchem franciszkañskim, co
potwierdza wyj¹tkowe zainteresowanie postaci¹
Biedaczyny z Asy¿u, który by³ równie¿ sta³ym natchnieniem dla wielu artystów poprzez ca³e stulecia, a¿ do naszych czasów.
Jednym z najbardziej
popularnych tematów
i dosyæ czêsto podejmowanych przez artystów,
by³a scena otrzymania
stygmatów przez œw.
Fra nc i sz ka , d l at eg o
przedstawienie tego jak¿e wa¿nego wydarzenia,
mo¿emy bardzo czêsto
spotkaæ, zw³aszcza w koœcio³ach franciszkañskich. Z pewnoœci¹, nie
ma w tym fakcie niczego
wyj¹tkowego; przeciwnie, jest on a¿ nadto
oczywistym. Jednak najbardziej jest on dostrzegany w dawnych koœcio³ach reformatów,
franciszkañskiego nurtu
reformistycznego wywodz¹cego siê od obserwantów, którzy scenê stygmatyzacji Franciszka, przyjêli jako obowi¹zkowe
przedstawienie Œwiêtego w ka¿dym swoim koœciele
zakonnym. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e obraz ten
mia³ byæ zawsze umieszczony w bocznym o³tarzu
nawy, usytuowanym najbli¿ej o³tarza g³ównego,
czyli na œcianie przy têczy.
Zgodnie z programowym wyposa¿eniem ka¿dego ich koœcio³a zakonnego, w polu œrodkowym o³tarza g³ównego, by³a zawsze umieszczana du¿ych rozmiarów rzeŸba Chrystusa rozpiêtego na krzy¿u.
Owej chrystocentrycznej idei, zilustrowanej w o³tarzu g³ównym scen¹ Ukrzy¿owania, podporz¹dkowane by³y równie¿ pozosta³e elementy wyposa¿enia
i wystroju, najbardziej dostrzegane w pierwszych
dwóch o³tarzach bocznych, sytuowanych najbli¿ej
4

o³tarza g³ównego, na œcianie przy têczy. Jeden z nich,
znajduj¹cy siê po prawej stronie nawy, poœwiêcony
by³ Zakonodawcy, œw. Franciszkowi z Asy¿u, którego w tym o³tarzu zawsze – najpierw zwyczajowo
a póŸniej na mocy prawa – przedstawiano w scenie
stygmatyzacji, bêd¹cej bardzo istotnym wydarzeniem w jego ¿yciu. Chrystus naznaczy³ go bowiem
piêcioma znakami swojej mêki, co by³o uwieñczeniem uto¿samiania siê Franciszka z Chrystusem.
Równoczeœnie scena ta
treœciowo by³a jakby dope³nieniem tajemnicy
kalwaryjskiej, uobecnionej w o³tarzu g³ównym.
W ten sposób o³tarz œw.
Franciszka ze scen¹ stygmatyzacji tworzy³ swego
rodzaju skrzyd³o o³tarza
g³ównego z Ukrzy¿owanym. Drugie zaœ jego
skrzyd³o stanowi³ o³tarz
boczny Matki Bo¿ej, Patronki Zakonu, najczêœciej z obrazem Niepokalanego Poczêcia, ustawiony analogicznie po
drugiej stronie nawy.
W ten te¿ sposób w wystroju koœcio³ów reformackich, bêd¹cych wyj¹tkowo zwart¹ logicznie
ca³oœci¹, wyra¿a³ siê plastyc zn ie c h r y s t o ce ntryzm duchowoœci franciszkañskiej.
Scena stygmatyzacji najczêœciej spotykana w dawnych koœcio³ach reformackich nale¿y do przedstawieñ, w których wyraŸnie mo¿na dostrzec „giottowski” schemat kompozycyjny, znany równie¿ w Polsce ju¿ w okresie œredniowiecza. On te¿ sta³ siê
w pewnym sensie obowi¹zuj¹cym kanonem ukazywania jej w koœcio³ach zakonnych, bowiem najbardziej odpowiada³ najstarszym opisom tej sceny, zamieszczonym w Ÿród³ach franciszkañskich. Jest to
jednoczeœnie formu³a ikonograficzna szczególnie
rozpowszechniona i popularna w malarstwie doby
potrydenckiej, chocia¿ zdarza³y siê tak¿e inne ujêcia
tego niezwyk³ego tematu.
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. AGNIESZKA Z PRAGI
W rubryce „Œwiadkowie œwiêtoœci” przybli¿amy
tym razem postaæ kobiety, która chlubnie zapisa³a
siê w historii duchowoœci chrzeœcijañskiej i franciszkañskiej œredniowiecza. Przyczyni³a siê tak¿e
do przeszczepienia idea³u ¿ycia œw. Klary z Asy¿u
na teren Europy Œrodkowej
i o¿ywienia ¿ycia chrzeœcijañskiego w tym rejonie. T¹
kobiet¹ jest œw. Agnieszka
z Pragi.
Œw. Agnieszka, córka
kr ó la cz e s k i e g o Przemys³awa Ottokara I i Konstancji, siostry króla wêgierskiego Andrzeja II,
urodzi³a siê w Pradze w roku 1205. Królewska dynastia Aradów, z której wywodzi³a siê jej matka Konstancja, wyda³a kilku œwiêtych, m.in. œw. Stefana, patrona Wêgier, œw. Emeryka, œw. El¿bietê Wêgiersk¹,
œw. Jadwigê Œl¹sk¹, œw.
Kingê, œw. Ma³gorzatê i b³.
Jolantê. Ju¿ jako dziecko,
Agnieszka zosta³a przeznaczona na ¿onê Boles³awa,
syna ksiêcia œl¹skiego
Henryka Brodatego. W roku 1216 przyby³a wiêc ze
swoj¹ starsz¹ siostr¹ Ann¹
do Polski. Przebywa³a g³ównie w Trzebnicy, najprawdopodobniej pod opiek¹ œw. Jadwigi Œl¹skiej,
której zawdziêcza³a solidne wychowanie i podstawy ¿ycia religijnego i chrzeœcijañskiego. Agnieszka
jednak nie wysz³a za m¹¿, poniewa¿ Boles³aw
zmar³ bardzo m³odo, podobnie jak i drugi z synów
ksiêcia Henryka Brodatego. Trzeci natomiast z synów ksi¹¿êcych, ukochany syn œw. Jadwigi
Œl¹skiej, Henryk Pobo¿ny, poœlubi³ siostrê
Agnieszki, Annê. W tej sytuacji Agnieszka wróci³a
do Pragi. Dalej jednak snuto plany matrymonialno-dynastyczne sugeruj¹ce, ¿e poœlubi syna cesarza niemieckiego Fryderyka II lub króla angielskiego Henryka III. Do zniweczenia owych matrymonialnych planów po czêœci przyczyni³a siê sama
Agnieszka, która w miêdzyczasie z³o¿y³a œlub dozgonnej czystoœci. Chc¹c byæ wiern¹ z³o¿onemu
œlubowi i s³owu danemu Bogu, szuka³a pomocy nawet u papie¿a Grzegorza IX, który wyjedna³ u kró-

la czeskiego Przemys³awa Ottokara II, swobodê
podejmowania przez Agnieszkê decyzji, równie¿
w sprawach zam¹¿pójœcia. Wtedy te¿ postanowi³a
ca³kowicie poœwiêciæ siê dzia³alnoœci charytatywnej i intensywniejszemu ¿yciu religijnemu.
Najpierw zatroszczy³a
siê o dokoñczenie fundacji
jej brata Wac³awa I dla
Braci Mniejszych w Pradze. Nastêpnie za³o¿y³a
tam¿e szpital, którego prowadzenie zleci³a Braciom
Krzy¿owcom. Kiedy od
Braci Mniejszych dowiedzia³a siê o zakonie Ubogich Pañ za³o¿onym przez
œw. Franciszka i œw. Klarê
z Asy¿u, postanowi³a w roku 1233 za³o¿yæ klasztor
klarysek tak¿e w stolicy
Czech. Nied³ugo potem
Agnieszka przekroczy³a
próg za³o¿onego przez siebie klasztoru i w roku 1234
z³o¿y³a œluby zakonne: czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Decyzja córki
królewskiej o wyborze ¿ycia zakonnego, odbi³a siê
g³oœnym echem w ca³ej ówczesnej Europie.
W sprawach za³o¿onego
przez siebie klasztoru i sposobu prowadzenia ¿ycia
zakonnego œw. Agnieszka korespondowa³a z papie¿em Grzegorzem IX, przyjacielem œw. Franciszka
oraz ze œw. Klar¹ z Asy¿u. Dzisiaj nie znamy treœci
listów œw. Agnieszki. Zachowa³y siê natomiast
cztery listy œw. Klary do Agnieszki z Pragi. Œw.
Klara w tych listach zwraca siê do Agnieszki
z Pragi m.in. jako do „czcigodnej, œwiêtej dziewicy;
najdro¿szej siostry i pani godnej wszelkiego szacunku; córki «Króla królów», s³u¿ebnicy «Pana
panuj¹cych», godnej oblubienicy Jezusa Chrystusa” (zob. Œw. Franciszek i Klara, Pisma, Kraków –
Warszawa 2004, s. 499–519). Poucza w nich œw.
Agnieszkê jak powinna rozumieæ i zachowywaæ
idea³ franciszkañski, zw³aszcza ubóstwa. W pierwszym swoim liœcie pisze:

dokoñczenie na s. 6
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«Stygmatyzacja œw. Franciszka» w o³tarzu bronowickiego koœcio³a, dokoñczenie ze s. 4
Wydaje siê, ¿e z racji koñcz¹cego siê jubileuszu
100-lecia istnienia parafii pw. Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u w Bronowicach Wielkich, warto
zwróciæ uwagê na jeszcze jeden z obrazów o tej tematyce, który znajduje siê w o³tarzu bocznym bronowickiego koœcio³a, usytuowanym po prawej stronie
œciany têczowej i dzisiaj stanowi wa¿ny element jego
wystroju i wyposa¿enia. Jest on dzie³em krakowskiego artysty malarza Adama Suzina. Nale¿y jednak do
nietypowych przedstawieñ tego tematu i daleko mu
do tradycyjnego schematu owej sceny. Œw. Franciszek zosta³ bowiem ukazany w pozie frontalnej (portretowej), jedynie z uniesionymi rêkami i widocznymi nañ stygmatami. Dopiero nad jego g³ow¹ widnieje Chrystus Ukrzy¿owany w postaci Serafina okrytego szeœcioma skrzyd³ami. Wypada te¿ nadmieniæ, ¿e
wspomniany artysta malarz jest równie¿ autorem
du¿ych rozmiarów kopii krzy¿a z koœcio³a œw. Da-

miana w Asy¿u, zawieszonego w ³uku têczowym
koœcio³a oraz Stacji Drogi Krzy¿owej. Wszystkie jego
dzie³a powsta³y w latach 1990–1991, a ze wzglêdu na
kopiê krzy¿a z San Damiano, stylowo nawi¹zuj¹ do
malarstwa bizantyjskiego.
Warto na zakoñczenie zwróciæ uwagê na jeszcze
jeden istotny element wyposa¿enia bronowickiego
koœcio³a, które wyraŸnie nawi¹zuje do dawnej tradycji reformackiej, maj¹cej zwi¹zek z programem ikonograficznym o³tarzy. Tu bowiem równie¿ miejsce
centralne zajmuje Chrystus na krzy¿u, do którego
zosta³ w³¹czony obraz ukazuj¹cy œw. Franciszka
otrzymuj¹cego stygmaty (w o³tarzu bocznym po
prawej stronie) oraz Matka Bo¿a Bronowicka (analogicznie po lewej stronie œciany têczowej), w obrazie
namalowanym przez W³odzimierza Tetmajera
w 1916 roku.
Adam J. B³achut OFM

Œw. Agnieszka z Pragi, dokoñczenie ze s. 5
„O b³ogos³awione ubóstwo! Ono mi³uj¹cych je
serdecznie obdarza wiecznymi bogactwami.
O œwiête ubóstwo! Kto je posiada i pragnie go, temu Bóg przyrzeka «królestwo niebieskie»
i niew¹tpliwie daje chwa³ê wieczn¹ i ¿ycie
b³ogos³awione. O mi³e Bogu ubóstwo! Jego towarzystwo raczy³ sobie ponad wszystko obraæ Jezus
Chrystus, który w³ada³ i w³ada niebem i ziemi¹”
(Pisma, s. 501). Poucza j¹ tak¿e, jak nale¿y naœladowaæ Jezusa Chrystusa poprzez zachowanie œlubów zakonnych. W drugim liœcie zaznacza: „(...)
uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego
Chrystusa. Patrz na Niego, który dla ciebie zosta³
wzgardzony; stañ siê dla Niego wzgardzona na
tym œwiecie. (...) wpatruj siê w Niego, rozmyœlaj
o Nim, uwielbiaj i staraj siê Go naœladowaæ” (Pisma, s. 507). Œw. Klara dostrzega³a szybki rozwój
duchowy i postêp w doskona³oœci Agnieszki z Pragi, o czym informuje nas w swoim trzecim liœcie:
„widzê bowiem, jak wsparta cudown¹ si³¹ m¹droœci pochodz¹cej od samego Boga, odnosisz w sposób wstrz¹saj¹cy i nieoczekiwany zwyciêstwo nad
przebieg³oœci¹ «chytrego wroga», nad zgubn¹
pych¹ natury ludzkiej i nad pró¿noœci¹ zwodz¹c¹
ludzkie serca. Widzê, ¿e pokor¹, cnot¹ wiary i ramionami ubóstwa obejmujesz nieporównany
«skarb ukryty w roli» œwiata i serc ludzkich, skarb,
którym mo¿na «zdobyæ» Tego, który z niczego
«uczyni³» wszystko. I, ¿e u¿yjê s³ów samego Aposto³a, uwa¿am ciê za pomocnicê samego Boga, która podnosi upadaj¹ce cz³onki Jego niewys³owione6

go Cia³a” (Pisma, s. 509). Nic wiêc dziwnego, ¿e
praski klasztor klarysek, którym z woli papie¿a
Grzegorza IX kierowa³a œw. Agnieszka, dziêki jej
g³êbokiemu i bogatemu ¿yciu duchowemu, promieniowa³ na ca³¹ Europê Œrodkow¹. Ona zaœ sama,
obdarzona Bo¿¹ m¹droœci¹, a ponadto darami proroctwa i umiejêtnoœæ czytania w ludzkich sercach,
podejmowa³a siê ró¿nych misji mediacyjnych. Do
koñca swoich dni, naznaczonych tak¿e chorob¹
i cierpieniami, z mi³oœci do Boga i bliŸniego,
Agnieszka z Pragi z ogromnym poœwiêceniem wype³nia³a pos³ugi mi³osierdzia wobec wszystkich potrzebuj¹cych, bez wzglêdu na ich przekonania, pochodzenie i sposób myœlenia.
Odesz³a do wiecznoœci w opinii œwiêtoœci, 2 lub 6
marca 1282 roku. Beatyfikowa³ j¹ papie¿ Pius IX,
tercjarz franciszkañski, w roku 1874. Za pontyfikatu Piusa XI rozpoczêto jej proces kanonizacyjny,
ale II wojna œwiatowa przerwa³a te starania. Zosta³a kanonizowana dopiero przez papie¿a Jana
Paw³a II, w dniu 12 listopada 1989 roku w Rzymie.
W ikonografii, œw. Agnieszka z Pragi jest ukazywana jako córka królewska w koronie, pielêgnuj¹ca chorych, lub w habicie œw. Klary.
Niech i dla nas œw. Agnieszka czeska bêdzie
przyk³adem wiernej s³u¿by Chrystusowi w najubo¿szych, oczekuj¹cych na dobre s³owo i czyny
oraz przyk³adem gorliwej modlitwy i kontemplacji.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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JESTEŒMY OTWARCI DLA WSZYSTKICH...
Wywiad z pani¹ Urszul¹ Paten¹,
Wiceprzewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia Mi³oœników Bronowic Wielkich
Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich obchodzi
w tym roku 15-lecie swojego istnienia. Czy mo¿na by³oby przypomnieæ naszym mieszkañcom historiê jego powstania?
W 1995 roku zebra³a siê grupa ludzi pragn¹cych podj¹æ
pewne dzia³ania, zmierzaj¹ce miêdzy innymi do zintegrowania
spo³ecznoœci lokalnej Bronowic Wielkich. Z inicjatyw¹ wysz³a
ówczesna Radna dzielnicy IV – Zofia Kocoñ (obecnie Jaworska). W grupie tych ludzi znaleŸli siê m.in. wieloletni Proboszcz
naszej parafii Ojciec Jacek Koman, Ma³gorzata Szymczyk, Michalina Kula, Gra¿yna Palka, Tadeusz Zdziarski, Regina Kotarba, Marianna Ziarko, Ewa Chudzik, Maria Filipowska, Józef
Jarosz oraz Œp. Jacek £abuda i Jacek Adamski. W dniu 16
czerwca 1995 r. Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich
zosta³o zarejestrowane w s¹dzie, a jego Prezesem zosta³a Zofia
Kocoñ, Wiceprezesem natomiast Ma³gorzata Szymczyk, radna
Dzielnicy IV. Z braku lokalu pierwsze spotkania cz³onków
za³o¿ycieli odbywa³y siê w domu Prezesa Stowarzyszenia,
a w póŸniejszym czasie w Klubie Sportowym „Bronowicki”.
Z inicjatywy Stowarzyszenia wykonano generalny remont budynku klubu, w zamian za to bezp³atnie korzystaliœmy z jego
pomieszczeñ.
Nowi, jak i m³odzi mieszkañcy Bronowic, nie wiedz¹ zapewne, ¿e pod koniec XX w. tj. w 1995 roku, wiêkszoœæ domów
z okolicy nie by³a w³¹czona do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej (ten problem niestety nie jest nadal ca³kowicie
rozwi¹zany, choæby z przyczyn technicznych). Stowarzyszenie
wysz³o naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkañców i za³o¿y³o
Spo³eczny Komitet Budowy Wodoci¹gów i Kanalizacji. Przewodnicz¹c¹ Komitetu by³a m.in. Ma³gorzata Szymczyk. Wraz
z ma³¹ grup¹ osób, prowadzi³a jednoczeœnie sprawy kilkuset
przy³¹czy do sieci wodno-kanalizacyjnej. Widzia³am osobiœcie
sterty akt zalegaj¹cy jej dom i podziwia³am determinacjê. Jej
dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, Stowarzyszenia, Komitetu Budowy Wodoci¹gów i Kanalizacji, szko³y czy te¿ koœcio³a trudno opisaæ kilkoma s³owami.
W tym czasie w ramach Stowarzyszenia istnia³a te¿ Komisja M³odzie¿owa. Nale¿eli do niej m.in. Ma³gorzata Jarosz,
£ukasz Cepuch, Agata Szymczyk i Bartosz Kucharczyk.
W Bronowicach u zbiegu ulic Ojcowskiej i Stawowej, znajduje siê tzw. Plac Om³otowy. Na tym placu od kilkunastu lat
odbywa³y siê festyny organizowane przez Stowarzyszenie. Plac
ten jest w³asnoœci¹ Skarbu Miasta Kraków.

Urszula Patena i prezydent Jacek Majchrowski

W 1999 roku Stowarzyszenie skutecznie oprotestowa³o projekt sprzeda¿y i zagospodarowania, przez prywatnego inwestora zabudowy Placu Om³otowego budynkami wielorodzinnymi
z zapleczem handlowo-us³ugowym. Dziêki tej inicjatywie Stowarzyszenia plac zosta³ terenem rekreacyjno-sportowym, dostêpnym dla ogó³u mieszañców Bronowic Wielkich. Stowarzyszenie wykona³o ogrodzenie placu, wybudowa³o scenê, boisko
do koszykówki, postawiono stó³ do ping-ponga, zagospodarowano tereny zielone, ustawiono ³awki oraz przygotowano teren
pod boisko do pi³ki no¿nej. Dodatkowo wyremontowano budynek gospodarczy znajduj¹cy siê na placu. W tym czasie zebrania Stowarzyszenia odbywa³y siê w Szkole Podstawowej nr 51,
dziêki uprzejmoœci Pani Dyrektor Anny Bochniak.
W 2007 roku Prezesem Stowarzyszenia zosta³a Maria Filipowska. By³ to szczególnie trudny okres dla dzia³alnoœci Stowarzyszenia, poniewa¿ wygas³a umowa u¿ytkowania Placu
Om³otowego przez Stowarzyszenie, nale¿a³o podj¹æ dzia³ania
celem uchronienia placu przed sprzeda¿¹ przez Urz¹d Miasta
Krakowa. Prowadzone prawie przez dwa lata dzia³ania doprowadzi³y do podpisania umowy dzier¿awy placu przez Stowarzyszenie, celem utrzymania dotychczasowego charakteru rekreacyjno-sportowego.
W maju 2010 roku nowym Prezesem Stowarzyszenia zosta³
Tomasz Regulski. To on z pomoc¹ wielu ¿yczliwych osób,
Dzielnicy IV i w³adz Miasta, po dwóch latach starañ, doprowadzi³ do powstania publicznego Gimnazjum przy obecnej Szkole
Podstawowej nr 51, a tym samym zapewniono m³odzie¿y
kszta³cenie w miejscu zamieszkania oraz wiêkszy komfort
i bezpieczeñstwo.
Ile jest obecnie cz³onków Stowarzyszenia?
W chwili obecnej mamy 23 aktywnie dzia³aj¹cych cz³onków
Stowarzyszenia, ale wiêkszoœæ z nich ma kilkunastoletni sta¿
w dzia³alnoœci na rzecz Bronowic. Dodatkowo wiele osób z naszej
spo³ecznoœci aktywnie uczestniczy i pomaga w dzia³aniach Stowarzyszenia. Od pocz¹tku powstania Stowarzyszenia wspieraj¹
nas cz³onkowie i dzia³acze Klubu Sportowego „Bronowicki”.
Jakie s¹ wasze g³ówne cele i za³o¿enia oraz sk¹d czerpiecie na
to œrodki?
Naszym g³ównym celem statutowym jest zintegrowanie
spo³ecznoœci Bronowic Wielkich wokó³ dzia³añ zmierzaj¹cych
do poprawy warunków ¿ycia mieszkañców w aspekcie œrodowi-

Wojewoda Ma³opolski Stanis³aw Kracik, Zofia Jaworska i Urszula Patena
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skowym i spo³eczno-kulturalnym. Od samego pocz¹tku podejmowaliœmy dzia³ania na rzecz dobrej wspó³pracy z parafi¹, tutejsz¹ szko³¹ oraz KS „Bronowicki”. Staramy siê aby Plac
Om³otowy mia³, jak obecnie, charakter rekreacyjno-sportowy
dostêpny dla wszystkich mieszkañców, a nie jak planowali prywatni inwestorzy mieszkalno-us³ugowy. Chcia³abym zaznaczyæ, ¿e wszyscy cz³onkowie pracuj¹ na rzecz Stowarzyszenia
spo³ecznie. Nie prowadzimy dzia³alnoœci zarobkowej. Naszym
wyzwaniem jest pozyskiwanie œrodków potrzebnych na: op³aty
bie¿¹ce, podatek na dzier¿awê placu oraz na organizowanie festynów. Œrodki te pozyskujemy dziêki sponsorom i darczyñcom, Radzie Dzielnicy IV oraz ludziom dobrej woli, z terenu
Bronowic Wielkich, takich jak w³aœciciele sklepów spo¿ywczych pañstwo Stanis³aw i Teresa B¹bka, Roman i Marta Dziedzic oraz w³aœciciele piekarni pañstwo Kazimierz i Kazimiera
Trzaska, a tak¿e wielu innych, których nie jesteœmy w stanie
tutaj wymieniæ.
Myœlê, i¿ w Bronowicach znalaz³oby siê kilka osób, którym
warto by³oby zaproponowaæ wspó³pracê dla dobra tej czêœci
miasta, nie s¹dzi Pani?
Stowarzyszenie jest otwarte na wspó³pracê ze wszystkimi
mieszkañcami, którzy chcieliby siê w³¹czyæ w pracê na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej Bronowic Wielkich. Zachêcamy wszystkich mieszkañców do wspó³pracy, dla zainteresowanych podajemy numery kontaktowe telefonów:
Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Regulski: 501 480 860
Wiceprezes – Urszula Patena: 600 261 600
Popieranie miejscowej tradycji i kultury jest wyrazem mi³oœci
do tzw. „ma³ych ojczyzn”. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. W jaki sposób mo¿na
by³oby jeszcze usprawniæ ten sposób informacji?
Stowarzyszenie w swojej wieloletniej dzia³alnoœci zaprasza³o
ró¿nych znamienitych goœci na organizowane imprezy. Wœród
nich byli m.in.: Prezydenci Krakowa – Józef Lasota, Krzysztof
Adamczyk, Andrzej Go³aœ.
W roku jubileuszowym naszego Stowarzyszenia, w pierwsz¹
niedzielê czerwca 2010 roku zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Wojewoda
Ma³opolski Stanis³aw Kracik. Podczas festynu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Prezydent wrêczy³ zas³u¿onym cz³onkom odznaki „Honoris Gratia”, a Wojewoda uhonorowa³ dyplomami. Obaj przedstawiciele w³adzy otrzymali napisan¹
przez Annê Zborowsk¹ ksi¹¿kê „Z bronowickiej skrzyni”. Prezydent Majchrowski otrzyma³ podarowan¹ w³aœnie przez Ojca
Proboszcza reprodukcjê obrazu „Matki Boskiej Bronowickiej”
namalowanego przez W³odzimierza Tetmajera w 1916 r.
Tradycj¹ jest ju¿ udzia³ w imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie Przewodnicz¹cej Rady Dzielnicy IV Teodozji
Maliszewskiej, Wiceprzewodnicz¹cej Rady Miasta Krakowa

Dzieci z przedszkola
przy SP nr 51
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Marty Pateny, Radnej Miasta Krakowa Barbary Miku³y czy te¿
pos³anki na Sejm Katarzyny Matusik-Lipiec.
Przez kilka lat istnia³ prowadzony przeze mnie teatr, utworzony z grupy dzieci i m³odzie¿y ze szko³y Podstawowej nr 51.
Wystawiono kilkakrotnie jase³ka, np. wed³ug „Betlejem polskiego” Lucjana Rydla. Sztukê tê przystosowaliœmy do mo¿liwoœci scenicznych dzieci wraz z nie¿yj¹cym ju¿ Janem Kozynackim, który by³ wspó³za³o¿ycielem powojennego teatru
dzia³aj¹cego na terenie Bronowic. Poza jase³kami wystawiliœmy te¿ przedstawienia pt.: „Król Bul”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”. Wystêpy odbywa³y siê zarówno w szkole,
w koœciele, na festynach, piknikach ze Œw. Franciszkiem, jak
i w domu „Pogodnej Jesieni” przy ul. Kluzeka.
Dziêki zaproszeniu na festyny i pikniki przedstawienia
mog³y ogl¹daæ dzieci z domu dziecka w Sieborowicach, jak
i Maltañskiego Centrum Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym
i ich Rodzinom. Szczególnie chcia³abym podziêkowaæ by³em
proboszczowi Jackowi Komanowi, który akompaniowa³ nam
na gitarze podczas przedstawieñ, wikaremu Wiktorowi pomagaj¹cemu przy próbach, Ma³gorzacie Szymczyk i Tadeuszowi
Zdziarskiemu za przygotowywanie scenografii, Zbigniewowi
Ziarko za pomoc w nag³oœnieniu. W ca³oœæ przygotowañ
w³¹czali siê prawie wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia.
Cz³onkowie Stowarzyszenia chêtnie pomagali przy organizowaniu Pikniku ze Œw. Franciszkiem, czy te¿ zapocz¹tkowanej przez proboszcza Jacka Komana, œwi¹tecznej akcji pomocy
najubo¿szym z naszej parafii, kontynuowanej do dnia dzisiejszego.
Jesteœmy wdziêczni ojcu proboszczowi za umieszczanie informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach
i spotkaniach w gazecie parafialnej, a tak¿e o przypominaniu
o nich w og³oszeniach duszpasterskich. Wspiera nas w tym tak¿e Dzielnica IV zamieszczaj¹c informacje o ciekawych wydarzeniach w Gazecie Lokalnej.
Tutaj chcia³abym zaapelowaæ i zaprosiæ do wspó³pracy ka¿dego kto mo¿e wspomóc w promowaniu naszej „ma³ej ojczyzny” – Bronowic Wielkich.
Na zakoñczenie naszej rozmowy jeszcze krótkie pytanie: jakie
plany i marzenia na przysz³oœæ?
Pragnieniem osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia jest pozyskanie œrodków na lepsze zagospodarowanie
terenu przy Placu Om³otowym i ul. Nawojowskiej, gdzie chcielibyœmy stworzyæ ogródek jordanowski przyjazny dzieciom.
Marzymy by uzyskaæ finanse na dodatkowe zajêcia kulturalno-oœwiatowe oraz sportowe dla dzieci i m³odzie¿y z Bronowic.
Chcielibyœmy przywróciæ dawny zwyczaj organizowania spotkañ dla seniorów, reaktywowaæ kó³ko teatralne, celem kultywowania i podtrzymywania dawnych lokalnych tradycji.
dokoñczenie na s. 9

Justyna Soœniak, o. Eligiusz Dymowski, Józef Stachnik, Z. Jaworska,
J. Majchrowski, Teodozja Maliszewska, Marta Patena i Maria Filipowska
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TWARZ¥ W TWARZ
Rozmawia³am w te wakacje z pewnym kap³anem.
Mówiliœmy o rachunku sumienia. By³o to na tyle ciekawe, ¿e postanowi³am krótko o tym napisaæ.
Nie tylko osoby duchowne, ksiê¿a, czy siostry zakonne s¹ zobowi¹zani do nieustannej pracy nad sob¹. Ka¿dy œwiecki powo³any jest do œwiêtoœci, czyli
do bycia z Jezusem. Zachêta do ci¹g³ego nawracania
siê nie dotyczy wy³¹cznie czasu rekolekcji czy misji
parafialnych, ale jest rzeczywistoœci¹, która mo¿e dokonywaæ siê codziennie. Nawrócenie, odnowienie
wiary jest ³ask¹ Bo¿¹, ale dokonuje siê ono przy
wspó³udziale wolnej woli cz³owieka, który to Bo¿e
dotkniêcie podejmuje sam, nie bêd¹c pod ¿adnym
naciskiem.
Bóg ceni nasz¹ wolnoœæ, nawet kosztem tego, ¿e
cz³owiek mo¿e Go odtr¹ciæ i nie przyj¹æ. Zawsze jednak bêdzie kocha³ i têskni³ za ka¿dym cz³owiekiem,
szczególnie tym, który odrzuci³ Jego mi³oœæ.
Wielokrotnie s³yszymy o tym, ¿e Koœció³ nas zmusza do przestrzegania przykazañ. Mo¿na odnieœæ nawet wra¿enie, ¿e cz³onkowie Koscio³a, katolicy, to ludzie powi¹zani „sznurami” nakazów i zakazów. Takie opinie wychodz¹ od osób, które nigdy nie pozna³y lub nie chcia³y poznaæ nauki Koœcio³a i nie dostrzegaj¹, ¿e to w³aœnie katolicy pozostaj¹ najbardziej
asertywnymi ludŸmi we wspó³czesnym œwiecie. Dlaczego? Bo potrafi¹ mówiæ „nie” tam, gdzie wszyscy
inni mówi¹ „tak”. Bo nie ulegaj¹ modom, stylowi ¿ycia, który – choæ chwilowo rozrywkowy i atrakcyjny –
nie ma wyraŸnie przedstawionego celu. Poszcz¹, spowiadaj¹ siê, modl¹... Dla katolików celem jest Chrystus i pragnienie spotkania Go twarz¹ w twarz.
Dlatego katolicy chc¹ pracowaæ nad sob¹. Walcz¹
ze swoimi cechami charakteru, które utrudniaj¹ ¿ycie
innym. Staraj¹ siê byæ lepszymi i swoje starania opieraj¹ w³aœnie o Pana Jezusa. Bo tylko z Jego pomoc¹
mo¿na przenieœæ góry... I w³aœnie w tym nieustannym
nawracaniu siê pomaga rachunek sumienia. Nie tylko przed spowiedzi¹, ale ten codzienny. Ka¿dy mo¿e
znaleŸæ swój czas na szczer¹ rozmowê z Bogiem. Nie
zawsze musi to byæ chwila przed pójœciem spaæ. Nie-

raz dobre s¹ do tego poranki, kiedy umys³ jest wypoczêty i ³atwiej jest siê skupiæ. Innym bardziej bêdzie
odpowiada³ czas po obiedzie, czy pracy – nawet
w chwili przeznaczonej na wypoczynek. Chodzi tylko o to, by zechcieæ naprawdê spotkaæ siê z Jezusem.
Rachunek sumienia czêsto postrzegany jest b³êdnie jako sporz¹dzenie listy grzechów i zaniedbañ. Œw.
Ignacy z Loyoli przekonywa³, ¿e rachunek sumienia
jest spojrzeniem na ca³okszta³t. Na ca³y miniony
dzieñ, tydzieñ... A wiêc w rachunku sumienia nie nale¿y zapominaæ o wszelkim dobru, które zes³a³ nam
Bóg w danym czasie. Dobrze jest nauczyæ siê
z wdziêcznoœci¹ dostrzegaæ, ¿e z Jego pomoc¹ i nam
udaje siê byæ lepszymi, spe³niaj¹c dobre uczynki, zauwa¿aj¹c potrzeby bliŸnich. W takim szerokim spojrzeniu na swoj¹ duszê mo¿na skupiæ siê nie tylko na
tym, co z³e, ale na fakcie, ¿e Bóg nas, mimo naszej
grzesznoœci, prowadzi. Gdy rachunek sumienia skupia siê wy³¹cznie na tym, co robimy Ÿle, mo¿e siê to
skoñczyæ koncentracj¹ na w³asnej s³aboœci – to ona
stanie siê naszym bo¿kiem, naszym zniewoleniem...
Gdy podczas modlitwy bêdziemy sie skupiaæ na Bogu Osobowym, On sam uzdolni nasze serce do rozeznawania dobra i z³a. Tylko w Jego œwietle mo¿emy
zostaæ uzdrowieni ze zranieñ, które spowodowane
by³y przez nasze grzechy.
Kolejna rocznica istnienia naszej parafii mo¿e byæ
okazj¹ do jeszcze g³êbszego prze¿ywania naszej wiary. Dziœ trudno jest byæ katolikiem i z dum¹ przyznawaæ siê do swojego wyznania, bo medialnie katolików próbuje siê ostatnio wykarykaturzyæ, a samej nazwie katolicyzm nadaæ pejoratywne, bardzo p³ytkie
znaczenie. Jednak katolicy to przede wszystkim ludzie, którzy kochaj¹ Chrystusa i którzy s¹ z tego dumni. Ludzie, którzy pracuj¹ nad sob¹ i przestrzegaj¹
przykazañ wiedz¹c, ¿e to w³aœnie one s¹ wskazówk¹
jak mi³owaæ drugiego cz³owieka. Bardziej ni¿ Green
Peace, bardziej ni¿ Amnesty International, bardziej
ni¿ Wielka Orkiestra, bo ka¿dego dnia, za darmo, nieraz wbrew sobie...
Agnieszka Konik-Korn

Jesteœmy otwarci dla wszystkich..., dokoñczenie ze s. 8
Chcemy kontynuowaæ dalsz¹ bardzo dobr¹ wspó³pracê
z parafi¹, Rad¹ Dzielnicy IV, KS „Bronowicki”, bowiem bez ich
zaanga¿owania nie moglibyœmy zrealizowaæ wielu przedsiêwziêæ. Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby dobrze uk³ada³a siê
tak¿e wspó³praca z nowo wybranym dyrektorem Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 53 w Bronowicach, dla dobra dzieci,
m³odzie¿y i spo³ecznoœci lokalnej.
Mo¿e wœród mieszkañców znalaz³aby siê osoba, która bezinteresownie za³o¿y³aby stronê internetow¹ u³atwiaj¹ca nam
komunikacjê z mieszkañcami. Moglibyœmy zamieszczaæ tam
sugestie, oczekiwania i pomys³y na rozwi¹zanie problemów
zwi¹zanych z naszym osiedlem.
Oczekiwaniem wielu cz³onków Stowarzyszenia jest, aby Tomasz Regulski, obecny Prezes Stowarzyszenia, wystartowa³

w wyborach samorz¹dowych i reprezentowa³ nasz¹ spo³ecznoœæ w dzielnicy IV.
Jego dotychczasowe, bezinteresowne dzia³ania na rzecz
Bronowic, pomaganie innym, skromnoœæ, pracowitoœæ i zwi¹zanie ze œrodowiskiem lokalnym od pokoleñ, daj¹ nam nadziejê
na zrealizowanie planów zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem, dla
wspólnego dobra wszystkich mieszkañców. Wszystkim wyra¿amy nasz¹ wdziêcznoœæ za dotychczasow¹ 15-letni¹ wspó³pracê.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM
(Fot. Tadeusz i Zbigniew Zdziarscy)
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KATARZYNY KOTOWSKIEJ WYJ¥TKOWA
OPOWIEŒÆ O MI£OŒCI DO DZIECKA
Dawno nie czyta³am tak piêknej baœniowej opowieœci jak¹ jest JE¯ Katarzyny Kotowskiej. Autorka z zawodu
jest architektem, której los posk¹pi³
mo¿liwoœci urodzenia dziecka.
Nie mog¹c siê pogodziæ z bezdzietnoœci¹, po kilku latach ma³¿eñstwa
wspólnie z mê¿em rozpoczê³a starania
o adopcjê dziecka. Po dziewiêciu miesi¹cach starania zakoñczy³y siê pomyœlnie i oœrodek adopcyjny wskaza³
dziecko, które oczekuj¹ca rodzina
przyjê³a. Teraz przed autork¹ stanê³o
najtrudniejsze zadanie – marzenie
o dziecku zamieniæ na codzienne z nim
obcowanie, stworzenie warunków do
wzajemnego zaufania, bezpieczeñstwa i mi³oœci.
Katarzyna Kotowska podjê³a to zadanie z ochot¹. Przekonanie
do siebie dwuletniego synka Piotrusia, dziecka z chorob¹ sieroc¹,
nieufnego wobec ludzi, okaza³o siê trudne i czasoch³onne. Jednak
m¹dra matka nie rezygnowa³a z usilnych starañ, aby dziecku okazywaæ czu³oœæ, cierpliwoœæ i mi³oœæ, oczekuj¹c od ma³ego na zaufania
do niej i choæ w czêœci na utratê lêków, które w ch³opcu mieszka³y.
Szczêœliwie adopcyjna mama zdawa³a sobie sprawê, ¿e wychowanie
dziecka jest ¿mudnym procesem, tym trudniejszym, ¿e dotyczy
dziecka poranionego faktem opuszczenia go przez biologiczn¹ matkê. Kotowska nigdy nie potêpia biologicznej matki Piotrusia, wierzy, ¿e ona tak¿e prze¿y³a dramat rozstania z dzieckiem, ale na
psychice dziecka brak przez dwa lata sta³ego opiekuna tak¿e pozostawi³ g³êbokie rany. Nowa mama mi³oœci¹ w³asn¹ otoczy³a synka, d³ugo walcz¹c o niego, a¿ on tak¿e poczu³ siê bezpieczny i szczêœliwy.
Swoim doœwiadczeniem i zwyciêstwem podwójnym – matki
i dziecka – podzieli³a siê autorka z czytelnikami w baœni pt. Je¿.
W baœniowej konwencji przedstawi³a ¿ycie Kobiety i Mê¿czyzny,
którzy wybudowali dom w przepiêknej okolicy, aby w nim mog³o
spêdziæ szczêœliwe dzieciñstwo ich dziecko. Niestety, dziecka nie
mogli siê doczekaæ. Przepiêkne otoczenie straci³o swe soczyste barwy, œwiat poszarza³, Zrozumieli, ¿e w ich ¿yciu najbardziej brakuje
dziecka. Autorka bardzo prosto i zwyczajnie opowiada o têsknocie
Kobiety i Mê¿czyzny za dzieckiem oraz ich wyprawie do domu dziecka. Tak opisuje swoje wra¿enia z tego miejsca: „Dom by³ szary i stary, schowany za szarym murem i wcale nie wygl¹da³ weso³o. [...]
I by³o tam mnóstwo ma³ych dzieci. [...] Ale chocia¿ Królowa i jej pomocnice opiekowa³y siê nimi najlepiej, jak umia³y, dzieci by³y smutne bo nie mia³y rodziców”.
Dalej autorka opowiada, ¿e przyprowadzono do nich ch³opczyka, który mia³ cia³o pokryte kolcami jak je¿. Oczywiœcie w tym obrazie metaforycznie ukazuje pop³och i przera¿enie dziecka, które boi
siê spotkania z nieznanymi mu ludŸmi. I na ich obecnoœæ reaguje
wrogoœci¹. Ch³opczyk podszed³ jednak do przysz³ej mamy i oboje
rodzice zabrali dziecko do swojego domu. Od tej pory niepostrze¿enie do ogrodu powróci³y kolory, a wiêc dziecko, choæ bêd¹c jeszcze
wielk¹ zagadk¹, przywróci³o œwiatu kolory, rozœwietlaj¹c rodzicom
¿ycie. Babcia od razu rozpozna³a ch³opca, mówi¹c ¿e jest jej wnuczkiem, bo go kocha. Ch³opiec „Je¿” na pocz¹tku k³u³ niemi³osiernie,
jak to w baœniowym œwiecie przedstawia autorka. Nie by³ przyzwyczajony do g³askania, przytulania. Matka nie rezygnowa³a z czu³ej
opieki, mówi¹c mê¿owi, ¿e od g³askania synkowi zmiêk³y kolce. Kochaj¹ca matka coraz bardziej skraca³a dystans synka do siebie, a¿
pewnej nocy us³ysza³a, ¿e synek zamiast p³akaæ, zawo³a³ – MAMO!
Od tej chwili, jak pisze Katarzyna Kotowska, po kolcach nie by³o ani
œladu.
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Autorka-mama rozmawia³a z synkiem tak¿e i o tym, ¿e urodzi³a
go inna mama, dziêki czemu mo¿e teraz byæ z ni¹ i jej mê¿em,
a przecie¿ obydwoje na Piotrusia tak d³ugo czekali, teraz s¹ szczêœliwi, bo mog¹ go kochaæ.
Ksi¹¿ka, któr¹ mo¿na w ci¹gu kilkunastu minut przeczytaæ, jest
cudown¹ opowieœci¹ o tym, ¿e mi³oœæ do dziecka przywraca œwiatu
równowagê. Ciep³o i optymizm tej baœni nie razi w ¿adnej mierze bo
s¹ prawdziwe, oparte na konkretnym doœwiadczeniu, nios¹ g³êbokie
humanistyczne przes³anie, ¿e dziecka nie da siê wychowaæ bez
mi³oœci.
Prostota opowieœci i piêkno moralne baœni spowodowa³o, ¿e
ksi¹¿kê wpisano od 2003 r. do Kanonu Ksi¹¿ek dla Dzieci i M³odzie¿y, a Archidiecezjalny Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy w £odzi proponuje Je¿a jako wa¿n¹ lekturê „dla przysz³ych adopcyjnych rodziców”! Wa¿n¹ dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ rolê ta ksi¹¿ka mo¿e wype³niæ wobec wszystkich osób, które pracuj¹ z dzieæmi.
W wywiadzie, jakiego Katarzyna Kotowska udzieli³a dziennikarce Anecie Górnickiej-Boratyñskiej mówi, ¿e proces oswajania Piotrusia z now¹ dla niego sytuacj¹ by³ d³ugi i nie od razu zapowiada³
szczêœliwe zakoñczenie. Nigdy jednak nie zw¹tpi³a w dziecko, ani
w swoj¹ decyzjê zostania matk¹.
O adopcji powiedzia³a w czasie wywiadu: „Dosta³am wielk¹
szansê wewnêtrznego rozwoju i staram siê j¹ wykorzystaæ. Gdybym
normalnie urodzi³a dziecko, nie napisa³abym tych ksi¹¿ek”. Drug¹,
tak¿e interesuj¹c¹ ksi¹¿k¹ tej autorki jest Wie¿a z klocków.
Niezwykle trafn¹ opiniê o walorach Je¿a wypowiedzia³a znawczyni literatury dzieciêcej, autorka licznych ksi¹¿ek Joanna Papuziñska. Oto jej s³owa: „W baœniowym raju, tam gdzie spotykaj¹ siê
wszystkie dobre i piêkne powieœci, ta historia znajdzie sobie miejsce
w pobli¿u najpiêkniejszych”.
Je¿ Katarzyny Kotowskiej posiada przepiêkne ilustracje wykonane przez Autorkê, co tak¿e sprawia, ¿e z t¹ ksi¹¿k¹ bardzo mi³o siê
obcuje. Sposób w jaki jest napisana, pozwala na wspólne czytanie
z dzieckiem oraz rozmowê o treœci tej baœni i walorach artystycznych
ksi¹¿ki.
Myœlê, ¿e Je¿ mo¿e byæ dla ka¿dego œwietnym prezentem, który
warto sobie sprawiæ, chocia¿by z tak piêknej i wymownej okazji, jakim s¹ zarówno Dzieñ Matki jak i Dzieñ Dziecka.
Zofia Rogowska

Drugi tom „Pietas et Studium”
Ukaza³ siê drugi tom „Pietas et Studium”, rocznika naukowego Wy¿szego Seminarium Duchownego pw. œw. Bonawentury. Tom ten w ca³oœci dedykowany jest
o. dr. Salezemu Brzuszkowi OFM, wyk³adowcy teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Okazj¹ ku temu by³a zarówno
75. rocznica urodzin oraz 50-lecie œwiêceñ
kap³añskich, a tak¿e docenienie i uznanie
zas³ug Jubilata za jego d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczn¹. Tom liczy ponad szeœæset stron, a wœród autorów znajduje siê wiele znakomitych postaci polskiej nauki. Ta wyj¹tkowa Ksiêga Pami¹tkowa jest
do nabycia w redakcji przy ul. Ojcowskiej 1.
Mo¿na j¹ równie¿ zamówiæ pod numerem:
12 626 46 02.
Uroczystoœæ wrêczenia Ksiêgi Ojcu Salezemu bêdzie mia³a miejsce w dniu 25 wrzeœnia 2010 roku w auli seminaryjnej WSD,
o godz. 1600, na któr¹ wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Red.
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o – miejsce szczególnie bliskie sercu
œw. Franciszka z Asy¿u. 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 paŸdziernika 2010 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodê – ksi¹¿kê „Ks. Jerzy Popie³uszko” autorstwa M. Balona i ks. H. Romanika, ufundowany przez
o. Stanis³awa Mazgaja OFM.
oprac. MH

1. Miejsce narodzenia œw. Franciszka
2. Œwiêta, najwierniejsza naœladowczyni
œw. Franciszka
3. Podpowiada co dobre, a co z³e
1

4. Prawdziwe nazwisko œw. Franciszka
2

5. Nazwisko autora obrazu „Matka Boska Bronowicka” z naszej œwi¹tyni

3

4

6. Rany, bêd¹ce symbolem szczególnego zwi¹zku z Bogiem, mia³ je m.in.
œw. Franciszek z Asy¿u

5

6

7. Miejsce narodzenia œw. Ojca Pio
7

8. Œwiêta z Pragi
8

9. Czas radosnego oczekiwania na
przyjœcie Jezusa rozpoczynaj¹cy rok
koœcielny

9

10

10. Miejsce œmierci œw. Franciszka

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album „100
parków narodowych œwiata”, otrzymuje p. Ma³gorzata Gocyk. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o
brzmia³o: „Procesja”.

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

Giovanni Cavagnari, Ojciec Pio. Droga do
œwiêtoœci. Kraków 2010, s. 88.
Wydanie w stylu retro z licznymi fotografiami, przybli¿a ¿ycie œwiêtego i Jego
powo³anie. W zakoñczeniu zamieszczono
nowennê i litaniê do Ojca Pio oraz teksty
modlitewne. Polecamy j¹ gor¹co Czytelnikom.
BMK

Wa¿ne jak katechizm. Ksiêdza Twardowskiego myœli o ¿yczeniach Pana Jezusa.
Oprac. i wybór A. Iwanowska. Kraków
2002, s. 226.
Ksi¹¿ka naprawdê wyj¹tkowa i ponadczasowa. Jest ona odniesieniem filozoficznym do ewangelicznych przekazów s³ów
Chrystusa. Ksi¹¿ka dla wierz¹cych i poszukuj¹cych wiary. Ks. Twardowski w sposób
sobie w³aœciwy z prostot¹ przekazuje „z³ote” myœli pod rozwagê czytelnika.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
„Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus” (Ga 5, 1)

RENOWACJE MISJI PARAFIALNYCH
NA ZAKOÑCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO 100-LECIA PARAFII
PW. STYGMATÓW ŒW. FRANCISZKA (1909–2009) W KRAKOWIE BRONOWICACH WIELKICH
WRZESIEÑ 2010
ŒRODA 15 wrzeœnia 2010
DZIEÑ PIERWSZY – SPRAWIEDLIWOŒÆ
Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga (Mt 22, 1)
Godz. 1500 – Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego
Godz. 1700 – Szko³a modlitwy
Godz. 1730 – Ró¿aniec
Godz. 1800 – Msza œw. na rozpoczêcie renowacji misji
Godz. 2045 – Apel Jasnogórski
CZWARTEK 16 wrzeœnia 2010
DZIEÑ DRUGI – ODWAGA
Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli
(J 8, 32)
Odnowienie Rodzin
Godz. 700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
Godz. 930 – Nabo¿eñstwo i nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y z klas
gimnazjalnych
Godz. 1500 – Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

1700
1730
1800
2045

–
–
–
–

Szko³a modlitwy
Ró¿aniec
Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
Apel Jasnogórski

PI¥TEK 17 wrzeœnia 2010
DZIEÑ TRZECI – M¥DROŒÆ
Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom (Mt
11, 25)
Godz. 700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla
doros³ych
Godz. 1100 – Nabo¿eñstwo i nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szko³y
podstawowej
Godz. 1500 – Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego
Godz. 1700 – Szko³a modlitwy
Godz. 1730 – Droga Krzy¿owa
Godz. 1800 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla
doros³ych
Godz. 2045 – Apel Jasnogórski

SOBOTA 18 wrzeœnia 2009
DZIEÑ CZWARTY – UMIARKOWANIE
I MI£OŒÆ
Bodaj by³byœ zimny albo gor¹cy (Ap 3, 15)
Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich (J
15, 13)
Zakoñczenie renowacji Misji œw., po³¹czone z odpustem zupe³nym
Godz. 700 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
Godz. 900 – Nabo¿eñstwo dziêkczynne
i zakoñczenie przy krzy¿u
misyjnym
Godz. 1800 – Msza œw. po³¹czona z udzieleniem sakramentu bierzmowania
NIEDZIELA 19 wrzeœnia 2009
Godz. 1200 – Uroczysta Msza œw. jubileuszowo-odpustowa, pod
przewodnictwem J. Eksc.
Ks. Piotra Herkulana Malczuka OFM, biskupa pomocniczego Odessy

Z SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA BÊDZIE MO¯NA SKORZYSTAÆ KA¯DEGO DNIA PODCZAS WSZYSTKICH NABO¯EÑSTW.
POTRZEBÊ PRZYJAZDU KAP£ANA DO OSÓB CHORYCH, STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH, KTÓRE NIE MOG¥ DOTRZEÆ DO
KOŒCIO£A, PROSIMY ZG£ASZAÆ W ZAKRYSTII. WYJAZD DO CHORYCH – PI¥TEK 17 WRZEŒNIA OD GODZ. 900.
DO ZOBACZENIA W ŒWI¥TYNI W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE ODNOWY I £ASKI!

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.

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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