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PRZEMIENIÆ
ZATWARDZIA£OŒÆ SERCA
Po zaduszkowym okresie zadumy nad ludzkim
¿yciem i przemijaniem, nadchodzi nowy czas, który
pozwala nam przygotowaæ swoje sumienie na spotkanie z nowonarodzonym Bogiem, poœród ludzkiej
biedy i zwyczajnoœci. Adwent – oczekiwanie i niepewnoœæ; nadzieja i lêk... Bo zanim nadejdzie dzieñ
radoœci i rozpoznania, trzeba bêdzie daæ œwiadectwo
wiary, ¿e wiemy na Kogo tak naprawdê czekamy!
St¹d te¿ pytanie: do jakiego stopnia s¹ i mog¹ byæ
rozgrzane ludzkie serca, aby zmiêkczyæ ich zatwardzia³oœæ i z pokor¹ popatrzeæ w niebo? Tylko wtedy
„nadejœcie Boga nie powala cz³owieka, lecz proponuje siebie ludzkiej wolnoœci: pojawia siê nieodparte
wra¿enie, ¿e ten cz³owiek, Chrystus, ma wiele
wspólnego z g³êbokim znaczeniem mojego ¿ycia
i oddaje siê mojej wolnoœci” (L. Negri, Medytacje na
okresy liturgiczne, Kraków 2005, s. 22–23).
Czekaj¹c na Boga, trzeba mieæ cierpliwoœæ. Ka¿dy
bowiem poœpiech zburzy natychmiast wszelk¹ logikê odwiecznego planu zbawienia, a wtedy ¿adna
przemiana serca nie bêdzie mo¿liwa, poniewa¿ zawsze wa¿niejsze bêd¹ w moim ¿yciu sprawy osobiste
i zawodowe sukcesy, ni¿ Bóg, który dzia³a w konkretnym czasie i zamierzeniu. Wszelka zatwardzia³oœæ serca, wczeœniej czy póŸniej, i tak prowadzi
cz³owieka do zagubienia jego w³asnej to¿samoœci.
Mo¿e ona dokonywaæ siê pod p³aszczem sp³yconej
pobo¿noœci, mia³koœci wiary i niedo³ê¿noœci w odwa¿nym œwiadectwie prawdzie.
Adwent – to czas patrzenia na siebie z bezinteresown¹ mi³oœci¹. To pukanie do pustego domu ludzkiej niewdziêcznoœci, aby obudziæ w nim nadw¹tlone codziennoœci¹ sumienie. Mo¿e dlatego tak bij¹ce
na alarm staj¹ siê s³owa poety, ¿e „kiedy Adwent minie i to co jest tajne / Roz³amie siê pieczêæ pod Gwiazdy promieniem / Jakie¿ to bêdzie wtedy Narodzenie? / Kto zaryczy kolêdê, gdy sami nie wiemy / Czy

choæ wó³ z os³em przejd¹ przez ten Adwent niemy”
(E. Bryll, Do czytania na czas Adwentowy, [w:] Nie proszê o wielkie znaki, Warszawa 2002, s. 54).
Tak ³atwo chcielibyœmy wiêc pozbyæ siê doskwieraj¹cej drzazgi w naszym oku, aby uciszyæ w sobie
g³os nadchodz¹cego Boga i usprawiedliwiæ zarówno
egoizm, jak i wygodny sposób na ¿ycie. A przecie¿,
jak uczy nas Sobór Watykañski II: „bez tajemnicy,
bez Boga, cz³owiek staje siê jedynie cz¹stk¹ materii,
anonimowym obywatelem ludzkiego miasta” (Gaudium et spes, nr 14). Dlatego nieustannie Bóg zaskakuje nas swoim odwiecznym planem, aby zbawiæ
cz³owieka.
Jak¿e wymowna i piêkna jest liturgia adwentowego oczekiwania. Fioletowy kolor szat, p³on¹ce œwiece i biblijne teksty pe³ne têsknoty, stwarzaj¹ poczucie
bliskoœci nieba, które niebawem zeœle Zbawiciela.
St¹d te¿ nie mo¿e na ten czas zabrakn¹æ w nas poczucia Tajemnicy. Inaczej nigdy nie zrozumiemy sensu Bo¿ego przyjœcia na œwiat, dziêki któremu
cz³owiek mo¿e odnaleŸæ sens swojego pielgrzymowania ku wiecznemu szczêœciu. Przynale¿noœæ do
Tajemnicy jest kontynuacj¹ historii zbawienia, która
dokonuje siê w konkretnym czasie, czyli tu i teraz.
Bóg powraca na ziemiê, aby cz³owiek nie by³ samotny, poœród betonowych œcian wielkiego œwiata. Im
wiêksza za Nim têsknota w cz³owieku, tym bli¿sze
spe³nienie pragnienia, poniewa¿ za ka¿dym razem
„Jezus jest prawdziw¹ nowoœci¹, przerastaj¹c¹ oczekiwanie ludzi, i pozostanie ni¹ zawsze, przez
wszystkie kolejne epoki dziejów” (Jan Pawe³ II, Incarnationis mysterium, nr 1). St¹d te¿ Adwent uczy
nas, co oznacza ka¿dorazowa decyzja opowiedzenia
siê za prawd¹, bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest wolnoœæ, dobroæ i mi³oœæ.
Eligiusz Dymowski OFM
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„Podstaw¹ moralnoœci jest mi³oœæ wykluczaj¹ca przemoc”
„Przemoc z natury swojej nieuchronnie prowadzi do zbrodni”
Lew To³stoj

Okres adwentu daje nam czas na dokonanie rachunku sumienia i postawienie przed wspó³czesnym œwiatem odwiecznego pytania – dok¹d zmierzasz cz³owieku? Jak¹ pod¹¿asz drog¹? Jakich u¿ywasz œrodków do
zdobycia miejsca w ¿yciu doczesnym? Czy szukasz prawdy jako drogowskazu? Czy traktujesz bliŸniego jako
podmiot, a nie jak przedmiot?
Pytañ nasuwa siê wiele i nie sposób omówiæ je w niniejszym opracowaniu globalnie. Kierujemy siê w ¿yciu
spo³ecznymi prawami moralnymi obowi¹zuj¹cymi ka¿dego cz³owieka bez wzglêdu na pochodzenie, wyznanie, wykszta³cenie. S¹ one czytelnie sformu³owane
w dekalogu chrzeœcijanina – szanuj ojca i matkê, nie
kradnij, nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie mów fa³szywego
œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu. Tym ostatnim
nale¿y siê szczególnie zaj¹æ. Kto praw nie przestrzega,
usuwa siê sam poza nawias spo³eczeñstwa.
Moralnoœæ jest czymœ ponadczasowym, kszta³tuj¹cym cz³owieka i naród.
„Nie ma ni¿szej, wy¿szej ani œredniej moralnoœci, jest
tylko jedna, która da³a nam ongiœ Chrystusa i która...
przeszkadza kraœæ, obra¿aæ, k³amaæ” (cyt. za A. Czechow, Aforyzmy, s. 37). Jak¿e aktualne to dla nas zdefiniowanie – i co mo¿emy odpowiedzieæ?
Tak wiêc cz³owiek moralny musi: nie kraœæ, nie
k³amaæ w ¿adnej sprawie i szanowaæ godnoœæ bliŸniego,
kierowaæ siê prawd¹ i tylko prawd¹, która wyzwala go
z grzechu. Stworzony na wzór i podobieñstwo Bo¿e musi odrzuciæ ca³e z³o i nieprawoœæ tego œwiata. Mówi
o tym Ksiêga Rodzaju (Rdz 1, 28) – s³owa „czyñcie sobie
ziemiê poddan¹” wg Ojca œw. Jana Paw³a II (zob. Pamiêæ
i to¿samoœæ, s. 85) s¹ najbardziej kompletn¹ definicj¹
ludzkiej kultury i prawdy o godnoœci ludzkiej.
„Cz³owiek musi kierowaæ siê prawd¹ o sobie samym,
aby móg³ wed³ug niej kszta³towaæ œwiat widzialny, a¿eby
móg³ go prawid³owo u¿ywaæ, nie nadu¿ywaj¹c go”
(op. cit., s. 85). Czy tak siê dzieje obecnie? To retoryczne
pytanie zostawiê na razie bez odpowiedzi. Czytelnik odpowie nañ sam, zgodnie z w³asnym spostrze¿eniem.
Wracaj¹c do pojêcia prawdy wyznaczaj¹cej nasze postêpowanie na ziemi, nale¿y podkreœliæ, ¿e wyklucza
ona zak³amanie ¿yciowe, socjotechniki stosowane
w masowych œrodkach przekazu, wbijaj¹ce cz³owiekowi
do g³owy pó³prawdy i fa³szywe œwiadectwa krzywdz¹ce
bliŸnich.
Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa Lwa To³stoja (Aforyzmy, s. 45–46), ¿e „miar¹ doskonalenia siê cz³owieka jest
wyzwolenie siê od k³amstwa” i dalej „w sporach ginie
prawda [...] k³amstwo jest celowym wypaczeniem prawdy, którego dokonuje tylko cz³owiek marny dla w³asnej
korzyœci”. S³owa te mo¿na odnieœæ do naszych czasów.
2

K³amstwo opiera siê na krzywdzie, czêsto zabija bliŸniego z³ym s³owem i czynem.
Jeœli mamy budowaæ ³ad spo³eczny i traktowaæ
cz³owieka podmiotowo, nie mo¿emy ¿ycia opieraæ na
nihilizmie, cynizmie i zak³amaniu. Nie wolno bezkarnie udawaæ b³azna, igraæ z ludzk¹ godnoœci¹, nie wolno
zabijaæ prawdy w imiê z³a i manipulowaæ cz³owiekiem.
Bóg da³ nam woln¹ wolê i rozum. Dlaczego nie chcemy go u¿ywaæ poznaj¹c rzeczywistoœæ, tylko jak papugi
powtarzamy zas³yszane k³amstwo, a¿ w koñcu uznajemy
go za w³asne zdanie? Chrzeœcijanin zgodnie z nauk¹
Koœcio³a przyjmuje do przestrzegania prawa dekalogu,
prawa ponadczasowe, prawa dla wszystkich ludzi.
Tymczasem szatan nie daje za wygran¹, manipuluje
cz³owiekiem podstêpnie sprowadzaj¹c go na drogê z³a,
drogê walki z krzy¿em i prawd¹. Boi siê tego znaku,
krzy¿ mu przeszkadza, uwiera, stoi na jego drodze.
Obecny czas jest komasacj¹ tej agresji; nie dajmy siê z³u
i broñmy znaku naszej wiary, znaku odkupienia i przebaczenia win tego œwiata.
Czas refleksji jak¹ przynosi Adwent pozwala nam na
przemyœlenie tych kwestii. Czekaj¹c na narodziny Pañskie, nie traktujmy tego czasu jako œwieckiego karnawa³u, lecz jako czas zadumy nad cz³owiekiem, prawd¹,
normami moralnymi i apostolstwem. Nie mo¿emy nie
zauwa¿aæ pleni¹cego siê bezkarnie z³a; musimy zawsze
dawaæ œwiadectwo prawdzie, z³o prawd¹ zwyciê¿aæ.
Wymiar ¿ycia ka¿dego cz³owieka jest niepowtarzalny. Wielu marnotrawnych synów czêsto wraca do korzeni wiary i odrzuca zak³amanie na rzecz prawdy absolutnej.
Œwiêty Pawe³ w liœcie do Koryntian (1 Kor. 13, 13) pisze: „Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja i mi³oœæ... Z nich
najwiêksza jest mi³oœæ”. Dochodzimy tutaj do sedna naszego bytowania: Mi³oœæ pozwala na szukanie prawdy
i odrzucenie z³a, bo mi³oœæ kieruje siê dobrem.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II (op. cit., s. 90) stwierdza:
„¯eby znaleŸæ ¿ycie, trzeba straciæ ¿ycie, ¿eby siê narodziæ trzeba umrzeæ, ¿eby siê zbawiæ trzeba wzi¹æ krzy¿”.
W myœl tych s³ów nie mo¿na uciekaæ przed krzy¿em:
cz³owiek musi przerosn¹æ siebie samego i staæ siê
w pe³ni cz³owiekiem (I. 19, 5).
Jako chrzeœcijañski naród czekamy na przyjœcie na
œwiat Syna Bo¿ego, czekamy na cud póŸniejszego ukrzy¿owania w imiê mi³oœci niepojêtej – zwróæmy siê zatem
z sercem do bliŸniego, odrzuæmy z³o, marne ziemskie
zaszczyty i waœnie, które tak naprawdê s¹ prochem i niczym wobec prawdziwej godnoœci cz³owieka, do jakiej
go Bóg powo³a³.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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ADWENTOWY CZAS UZDROWIENIA
Dobrze siê czujê. Naprawdê mam dobry nastrój
mimo szarugi i ponuroœci za oknem. Dooko³a przygnêbiaj¹co krótkie dni i czarne kracz¹ce ptaszyska,
których obecnoœæ potwierdza, ¿e zbli¿a siê koniec roku, a przed nim prze¿ywany zawsze z b³og¹ radoœci¹
czas Bo¿ego Narodzenia.
Jestem dziœ w stanie radosnego oczekiwania na
coœ, co ma siê zdarzyæ, jestem dziœ w Adwencie – bo
mam poczucie, ba! mam pewnoœæ, ¿e w duszy mojej
jest pokój, mimo codziennej gonitwy, problemów,
stresów, niepewnoœci bytu, trudnoœci w pracy i pe³nego chaosu otaczaj¹cego œwiata.
Zaskakuj¹ce jest to uczucie b³ogoœci w czasie, kiedy dooko³a s³ychaæ narzekania na klimat niesprzyjaj¹cy pozytywnemu myœleniu. Po smutku listopadowych wypominków, po zadumie nad umieraniem
i zmartwychwstaniem, nadszed³ czas radosnego Marana Tha! PrzyjdŸ Panie!
PrzyjdŸ i ulecz zmêczone, utrudzone, zaniedbane
i chore dusze!
Dziœ czêsto szukamy magicznych sposobów, leków i cudotwórców, którzy zapewni¹ nam kilka lat
zdrowia i pozornego spokoju. Coraz czêœciej siêgamy
po tajemne sztuki uzdrawiania, oferowane przez
ró¿nego rodzaju specjalistów od magii, kaba³y, tarota.
Wierzymy w cudowne moce nitek, talizmanów, ³añcuszków i staro¿ytnych znaków.
Ufamy, ¿e to, co uzdrawia i przynosi ukojenie, powodzenie i sukces, pochodziæ mo¿e tylko z nadprzyrodzonych mocy, dzia³aj¹cych za poœrednictwem
czarów.
Wiem, wiem! Zdesperowany cz³owiek, poszukuj¹cy ratunku dla siebie lub kogoœ bliskiego, w obliczu bezradnoœci medycyny i lekarzy, zawsze szuka³
pomocy i nadziei na cud gdzieœ dalej, tam, gdzie ludzki racjonalizm koñczy swoje panowanie.
Cz³owiek postawiony w sytuacji „bez wyjœcia”,
bezdomny, bezrobotny, opuszczony przez bliskich
i przyjació³, ma prawo wierzyæ i ufaæ tylko w pomoc
nadprzyrodzon¹.
Wierz¹cy w Boga ucieka siê do Stwórcy, Pana ¿ycia
i œmierci.
Inni ufaj¹, ¿e s¹ we wszechœwiecie takie si³y, która
maj¹ wp³yw na ludzkie losy.
Wszyscy podœwiadomie oczekuj¹ cudu.
A cud zdarza siê co dzieñ!
A cud zdarza siê na o³tarzu!
A cud przychodzi do nas pod postaci¹ chleba
i wina!

Uzdrawiaj¹ca moc Eucharystii – to najwiêkszy cud
jakiego mo¿emy doœwiadczyæ co dzieñ, jeœli tylko
ufamy, jesteœmy gotowi przyj¹æ j¹ do serca i korzystaæ
z ³aski i p³yn¹cego strumienia b³ogos³awieñstw.
I w³aœnie dlatego czujê siê dobrze. Mam naprawdê
poczucie szczêœcia na przekór ludzkim problemom
codziennoœci.
Z serca Ci ¿yczê na czas Adwentu, skorzystaj
z ofiarowanej ci tajemnicy, weŸ j¹ do serca i zaufaj.
Jeœli ¿ycie twe jest zagro¿one chorob¹ – zaproœ do
serca Jezusa, Marana tha!
Jeœli ciê trapi¹ zmartwienia i sprawy po ludzku nie
do rozwi¹zania – zawo³aj z ufnoœci¹ – Marana tha!
Jeœli serce przepe³nia ból, samotnoœæ, poczucie
krzywdy i pustki w sercu – Chrystus czeka, abyœ go
zaprosi³, Marana tha!
Kolejny Adwent, to czas na uzdrowienie duszy
i cia³a, czas cudu spowodowanego wiar¹ w moc Eucharystii, czas przygotowania siê do narodzenia
Bo¿ego Dzieciêcia w sercu.
O Panie!
Otwórz nasze dusze na strumienie ³ask p³yn¹ce
z Eucharystii, niech wiara w jej uzdrawiaj¹c¹ moc
przyniesie pokój i si³ê do przyjêcia codziennoœci
i przygotuje na wiecznoœæ.
Marana Tha! PrzyjdŸ Panie!
Adwent 2010 r.

Ma³gorzata Palim¹ka

Piotr Oprzêdek

Adwentowe porz¹dki
na drodze ¿ycia
kurz i b³oto
kamienie grzechów
pokus chwasty
a tu przychodzi nam Zbawiciel
jeszcze tak kruchy i p³acz¹cy
w ramiona Matki utulony
na nasz¹ mi³oœæ tak licz¹cy
zdmuchnijmy kurz
zetrzyjmy b³oto
kamienie z sumieñ pozrzucajmy
chwasty zamieñmy w kwiatów rosê
czystoœci¹ serc go przywitajmy
listopad 2010 r.
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JÓZEF TISCHNER – KAP£AN,
KTÓRY CHCIA£ WYDOBYWAÆ Z LUDZI DOBRO
28 czerwca 2010 minê³a dziesi¹ta rocznica œmierci
ksiêdza profesora Józefa Tischnera, kap³ana serdecznie zwi¹zanego z Podhalem. Wyrasta³ w etosie domu
rodzinnego zanurzonego w kulturze góralskiej. Podobnie jak ludzie, wœród których ¿y³, potrafi³ powa¿ne sprawy oswajaæ ¿artem, by³ myœlicielem-filozofem, obdarzonym fantastycznym poczuciem humoru. Do poœmiertnych rocznicowych wspomnieñ,
modlitw i koncertów, które odby³y siê w ramach Festiwalu Tischnerowskiego w Warszawie, Krakowie
i £opusznej pod has³em „Chcê Wam dodaæ ducha”
w dniach od 24 do 28 czerwca, dojd¹ jeszcze spotkania jesienne. Na spotkania z myœl¹ i przes³aniem
wyj¹tkowego kap³ana nie trzeba zanadto ludzi zachê-
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caæ, bo jest wci¹¿ atrakcyjna jego myœl o wolnoœci, Koœciele i w³aœciwym u¿ytku w³asnego rozumu.
Po œmierci ks. profesora w czerwcu 2000 roku na
rêce kardyna³a Franciszka Macharskiego nadszed³ telegram z Watykanu, w którym o Zmar³ym ksiêdzu
Tischnerze Jan Pawe³ II napisa³: „By³ cz³owiekiem Koœcio³a zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie straciæ z oczu cz³owieka”.
„Kapelusz na wodzie” to kolejna ksi¹¿ka Wojciecha Bonowicza poœwiêcona ksiêdzu Profesorowi. Tytu³ pochodzi od znanej anegdoty góralskiej o gospodarzu, który mimo powodzi nie przerywa orki. Oczywiœcie, jest w niej tak¿e prawda o Tischnerze, który
czêsto pod pr¹d, robi³ swoje. Obdarzony przez Boga
jasn¹ dusz¹ i pogodn¹ twarz¹, sia³ wokó³
siebie nadziejê i optymizm. O jego niebywa³ym darze pozytywnego oddzia³ywania na innych wypowiedzia³ siê w czasie
nieuleczalnej choroby profesor Antoni
Kêpiñski, wybitny psychiatra krakowski,
który wizyty ksiêdza Tischnera w klinice
nazywa³ terapeutycznymi spotkaniami.
Wyj¹tkowoœæ tego kontaktu dostrzegali
profesorowie i studenci szko³y teatralnej
w Krakowie, a od 1983 roku z pewnoœci¹
Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II, przyjmuj¹cy co roku ksiêdza profesora wraz
z zaprzyjaŸnionymi intelektualistami na
wakacyjnych kolokwiach w Castel Gandolfo, aby przez wspólne rozmowy
i s³uchanie siebie nawzajem, przerzucaæ
mosty miêdzy chrzeœcijañstwem a myœl¹
wspó³czesn¹. Owocem tych spotkañ jest
ksi¹¿ka „Pamiêæ i to¿samoœæ”. Wypowiadane przez papie¿a myœli o kap³añstwie,
¿yciu i œwiecie, jego zagro¿eniach i dobru
spisywali ksi¹dz Tischner i profesor
Krzysztof Michalski dyrektor Instytutu
Wiedeñskiego. O fenomenie spotkañ z kapelanem Zwi¹zku Podhalan w Wiedniu
tak mówi Cezary Wodziñski: „Widzia³em
jak rozœwietlaj¹ siê twarze ludzi w jego
obecnoœci, niezale¿nie od tego, czy by³a to
twarz profesora, czy portiera” („Kapelusz”, s. 154).
W latach osiemdziesi¹tych XX wieku
Józef Tischner aktywnie wspiera³ „Solidarnoœæ”, g³ównie jako kap³an. Do dzia³aczy tego ruchu g³osi³ kazania na Wawelu,
wzi¹³ udzia³ 5 wrzeœnia 1981 roku w zjeŸ-
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dzie w Gdañsku, odwiedza³ internowanych (na polecenie kardyna³a Macharskiego) w Go³dapi i I³awie
w 1982 r. W lutym 1983 roku odwiedzi³ w Krakowie
ks. Profesora wybitny kap³an ludzi pracy ksi¹dz Jerzy
Popie³uszko, zapraszaj¹c Tischnera z kazaniem do
Warszawy. Do tego spotkania w Warszawie jednak
nie dosz³o. W czasie stanu wojennego ksi¹dz Tischner
koordynowa³ pomoc, któr¹ na Podhale kierowali Austriacy. Nawet wówczas mówi³, ¿e nie ma tak z³ych
czasów, ¿eby nie mo¿na oswajaæ œwiata myœleniem,
¿e wolnoœæ jest sposobem bycia wed³ug rozumu.
Wojciech Bonowicz napisa³ w „Kapeluszu”, ¿e Tischner nie wyk³ada³ filozofii, ale inicjowa³ filozofiê.
Wpad³ na znakomity pomys³ przek³adania twierdzeñ
filozoficznych na góralski sposób myœlenia i odbioru.
Wykaza³ w „Filozofii po góralsku”, przedstawionej
w ksi¹¿ce i na taœmie magnetofonowej, ¿e prawdy
najtrudniejsze, mo¿na przystêpnie przedstawiæ. Ujmowa³ naturalnoœci¹ i prostot¹, zachwyca³ inteligencj¹, dowcipem, ¿yczliwoœci¹. Bêd¹c œwietnym
mówc¹, cz³owiekiem otwartym i pogodnym, przyci¹ga³ ludzi, w tym tak¿e media. Popularnoœæ jak¹ zyska³ wœród œwieckich nie zawsze podoba³a siê
kap³anom. Po wywiadzie krytycznym w stosunku do
zachowania niektórych proboszczów, którego udzieli³ w telewizji katowickiej, czêœæ ksiê¿y zaczê³a go unikaæ. Wówczas z przemyœleñ, obserwacji i doœwiadczeñ ksiêdza powsta³a ksi¹¿ka „Polski m³yn”. Tischner nigdy w krytyce nie ustawia³ siê poza Koœcio³em,
zawsze wypowiada³ siê jako jeden spoœród ksiê¿y,
u¿ywaj¹c okreœlenia „my”.
W krytyce nie by³ zapalczywy. Jego ¿artobliwy ton
w stosunku do kap³anów-ludzi – w niczym nie uchybia³ powadze Koœcio³a.
Oto cytat z ksi¹¿ki ksiêdza profesora pt. „Rozmowy miêdzy Panem a Plebanem”; „Koœció³ to nie tylko
zgromadzenie œwiêtych i grzeszników, ale tak¿e duchownych, którzy koniec koñców s¹ starymi kawalerami. S¹ wiêc w koœciele cnoty œwiêtych, winy grzeszników i wady tych, których pod ¿adnym pozorem nie
nale¿y budziæ po obiedzie” (tam¿e, s. 113).
Ksi¹dz Tischner by³ cz³owiekiem niezwykle inspiruj¹cym œrodowisko filozoficzne i teologiczne.
S³ysz¹c krytykê ze strony teologów na temat jego pogl¹dów filozoficznych, odpowiada³ dowcipnie; „Jaka
jest ró¿nica miêdzy filozofem a teologiem? Teolog to
ten, który wierzy w Boga, a filozof to ten, w którego
Pan Bóg wierzy” (tam¿e, s. 85).
Ks. Józef Tischner by³ ogromnie zapracowanym
cz³owiekiem. Poza kap³añskimi obowi¹zkami w koœciele pw. œwiêtego Marka w Krakowie, by³ dziekanem Wydzia³u Filozoficznego Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, wyk³adowc¹ w Krakowskiej Szkole Teatralnej, wieloletnim prezesem Wiedeñskiego Instytutu Nauk o Cz³owieku, kapelanem
Zwi¹zku Podhalan, zaanga¿owany w ruch Solidarnoœci, spotyka³ siê z jego dzia³aczami g³osz¹c homilie,
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z których powsta³a ksi¹¿ka „Etyka Solidarnoœci”.
Drukowa³ w Tygodniku Powszechnym i innych katolickich periodykach, gdzie pisa³ o wierze, cz³owieku
i nadziei. Jest autorem wielu ksi¹¿ek, poza wymienionymi, m.in.: „Œwiata ludzkiej nadziei”, „Myœlenia
wed³ug wartoœci”, „Filozofii dramatu”, „Nieszczêsnego daru wolnoœci’’, „Mi³oœci niemi³owanej”,
„Ksiêdza na manowcach”, czy „Filozofii po góralsku’’. Po Jego przedwczesnej œmierci, która nast¹pi³a
w 69. roku ¿ycia, ukaza³y siê dalsze tytu³y: „Mi³oœæ
nas rozumie” – ksi¹¿ka niezwyk³a o mi³osierdziu
Bo¿ym i œw. Faustynie, „Wieœci ze s³uchalnicy’’, „Zrozumieæ w³asn¹ wiarê” i bij¹ca rekordy popularnoœci
ksi¹¿ka „Wiara ze s³uchania” w której s¹ zapisane kazania wyg³oszone przez ks. profesora u Sióstr Klarysek w Starym S¹czu w latach 1980–1992.
Wojciech Bonowicz podkreœla w „Kapeluszu na
wodzie”, ¿e bohater jego ksi¹¿ki mia³ wolny stosunek
do rzeczy materialnych, mówi³ innym jêzykiem ni¿
wiêkszoœæ ksiê¿y, by³ niezale¿ny, znany i niezwykle
przez ludzi lubiany i szanowany. Stara³ siê, aby w Koœciele znikn¹³ styl myœlenia w kategoriach w³adzy
i oblê¿onej twierdzy, gdy¿ takiej postawy i myœlenia
nie mo¿na pogodziæ z Ewangeli¹. Tischner w napisanych przez siebie ksi¹¿kach ukazywa³ czytaj¹cym horyzont, który przed cz³owiekiem otwiera Ewangelia.
O w³aœciwym rozumieniu przes³ania ks. Józefa Tischnera wed³ug Bonowicza œwiadczy to, ¿e nie postawiono mu pomnika. Upamiêtniaj¹ wybitnego
kap³ana szko³y nosz¹ce Jego Imiê, Hospicjum Dzieciêce oraz organizowane ka¿dego roku Dni Tischnerowskie.
Tygodnik Powszechny z 27 czerwca br. do³¹czy³ do
numeru dodatek specjalny pt. „S³uchajcie Tischnera”,
poœwiêcony osobie i myœlom ks. Profesora. Oto kilka
myœli z tego dodatku:
„Pobo¿noœæ jest niezwykle wa¿na, ale rozumu nie
zast¹pi”.
„W przyrodzie nie ma zarówno chorych ambicji,
jak i zabójczego tempa ¿ycia. Zapewne dlatego obcowanie z ni¹ daje tyle radoœci”.
„W ewangelicznym kap³añstwie nie chodzi o to, ile
ognia potrafi kap³an œci¹gn¹æ z nieba na g³owy
grzeszników, ale o to, za iloma potrafi «nadstawiæ
kark». Ewangeliczne kap³añstwo dope³nia siê na
krzy¿u”.
W „dodatku” ks. Grzegorz Ryœ nazywa Tischnera
Mistrzem i Jeremiaszem. Napisa³ tak: „Odpowiada
mi sposób myœlenia Tischnera, który szuka Ÿród³a
problemów w sobie, a nie w innych. On nie mia³ nigdy manii tropienia wrogów”. Zawsze mnie urzeka³o
kap³añstwo i osobowoœæ ksiêdza Józefa Tischnera. Jestem szczêœliwa, ¿e 23 czerwca 1994 roku ksi¹dz profesor przyby³ na niezapomniane spotkanie z czytelnikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, gdzie wówczas pracowa³am.
Zofia Rogowska
5
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«MATKA BO¯A BRONOWICKA»
OBRAZ W£ODZIMIERZA TETMAJERA
„Podnieœ r¹czkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê
mi³¹”. Taki napis u³o¿ony du¿ymi literami widnieje
u do³u obrazu «Matki Bo¿ej Bronowickiej», znajduj¹cego
siê w o³tarzu bocznym tutejszego koœcio³a, usytuowanym
na œcianie têczowej, po lewej stronie nawy. Pierwotnie, obraz ten by³ umieszczony na jednej ze œcian obecnego prezbiterium. Zosta³ namalowany w 1916 roku, a wiêc jeszcze
w okresie niewoli narodowej, zaœ jego autorem jest
W³odzimierz Przerwa-Tetmajer, mieszkaj¹cy wówczas
w s¹siednich Bronowicach Ma³ych, w odnowionym
XIX-wiecznym dworku, zwanym dzisiaj „Tetmajerówk¹”.
Z pewnoœci¹ nie wszyscy wiedz¹, ¿e artysta pochodzi³
z Podhala. Urodzi³ siê bowiem we wsi Harklowa k. Nowego Targu, 31 grudnia 1861 roku.
PóŸniejsze swoje ¿ycie zwi¹za³
z Krakowem i Bronowicami,
gdzie nie tylko oddawa³ siê pasji malarskiej i grafice, ale równie¿ poezji; by³ nadto dzia³aczem ludowym. Malarstwo
studiowa³ g³ównie w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych,
k s z t a³c¹c s iê w latach
1882–1886 i 1891–1895 m.in.
u takich n auczycieli jak
W³adys³aw £uszczkiewicz i Jan
M a tejko . Do œ wiadczenie
i umiejêtnoœci na polu sztuki
zdobywa³ tak¿e we Wiedniu,
Monachium i Pary¿u. W swojej
twórczoœci plastycznej podejmowa³ tematy wiejskie i ludowo-patriotyczne, ³¹cz¹c w nich
wp³ywy impresjonizmu z secesyjn¹ dekoracyjnoœci¹. Nie brakowa³o w niej równie¿ elementów religijnych. Jednak¿e najbardziej fascynowa³ siê „malowniczoœci¹ wiejskich strojów
i obrzêdów oraz autentyzmem ¿ycia w zgodzie z rytmem
natury”. Zmar³ 26 grudnia 1923 roku w Krakowie i zosta³
pochowany na tutejszym bronowickim cmentarzu na Pasterniku, gdzie do dzisiaj na jego grobie mo¿na z³o¿yæ
kwiaty i zapaliæ znicze.
Podarowany franciszkanom obraz Tetmajera przedstawia Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem, które podniesion¹ do
góry praw¹ r¹czk¹ udziela b³ogos³awieñstwa, a drug¹ –
razem z Madonn¹ – podtrzymuje ksiêgê. Obie postacie
namalowane na z³ocistym tle, ubrane zosta³y w krakowskie stroje ludowe o cechach bronowickich, zaœ na
g³owach otoczonych aureolami, maj¹ równie¿ malowane
korony. Po bokach, z obu stron, oplata je wieniec z kwiatów, zió³ i owoców oraz wotów, g³ównie w formie ma³ych
serduszek i korali. W œrodku dolnej czêœci obrazu, na aksamitnej poduszce, umieszczona jest królewska korona,
a w kartuszu poni¿ej, herb Polski z or³em w koronie; natomiast po bokach herby miast królewskich: Warszawy
i Krakowa. Ponadto u samego do³u obrazu widnieje
6

wspomniany wczeœniej napis: „Podnieœ r¹czkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹”, a nad herbami miast:
„A + D. / MCMXVI”. Wed³ug informacji zawartej
w ksi¹¿ce J. Du¿yka (S³awa panie W³odzimierzu, Warszawa
1998, s. 109), Tetmajerowi do obrazu «Madonny» bronowickiej pozowa³y jego córki: Isia, której twarz wykorzysta³ do przedstawienia Matki Bo¿ej oraz najm³odsza Krystyna – dla Dzieci¹tka. Nie nale¿y jednak dopatrywaæ siê
w tym niczego nadzwyczajnego, bowiem takim artystycznym „zabiegiem” pos³ugiwali siê malarze bardzo czêsto
w historii. Obraz pocz¹tkowo nie wzbudza³ wiêkszego zachwytu, zw³aszcza wœród duchowieñstwa, któremu – mówi¹c oglêdnie – niezbyt siê podoba³. Powodem niekorzystnego postrzegania dzie³a
artysty nie by³o wykorzystanie
do kompozycji twarzy w³asnych dzieci – jak mog³oby siê
wydawaæ, ale g³ównie ludowy
strój krakowski, w jaki zosta³a
ubrana zarówno Madonna, jak
i Dzieci¹tko. Dzisiaj jednak obraz bronowickiej «Madonny»
jest ju¿ nie tylko dzie³em historycznym, ale równie¿ posiadaj¹cym znamiona wyj¹tkowoœci i indywidualnoœci, chocia¿by przez sam fakt, ¿e w takiej
formie zosta³ namalowany dla
konkretnego miejsca i œrodowiska, czyli dla koœcio³a i wiernych w Bronowicach.
Matka Bo¿a Bronowicka, zanim w 1991 roku znalaz³a swoje godne miejsce w o³tarzu
bocznym, po lewej stronie naw y d zisie j sze go k oœ c i o³ a ,
wczeœniej by³a umieszczona na
jednej ze œcian obecnego prezbiterium. W 1960 roku wykonano specjaln¹ dêbow¹ ramê dla obrazu oraz zainstalowano odpowiednie oœwietlenie. Mia³o to miejsce w latach
Wielkiej Nowenny, przygotowuj¹cej nasz¹ Ojczyznê do
obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. W tym
okresie obraz Matki Bo¿ej Bronowickiej by³ czêsto noszony w procesjach maryjnych wokó³ koœcio³a, urz¹dzanych
z okazji specjalnych nabo¿eñstw w parafii, szczególnie
w Jej œwiêta, które by³y wpisywane w program duchowych przygotowañ do uroczystoœci milenijnych. Tak¿e
w obecnych czasach, bronowicka «Madonna», ciesz¹ca siê
g³êbok¹ czci¹ wiernych, jest wspomo¿ycielk¹ i orêdowniczk¹, do której zwracaj¹ siê oni w swoich potrzebach
i troskach. Niech zatem Jej Obraz, bêd¹cy równie¿
chlubn¹ pami¹tk¹ z pierwszych lat istnienia zacz¹tków
koœcio³a i parafii, staje siê coraz bardziej trwa³ym miejscem oddawania czci Maryi oraz znakiem przywi¹zania
do Matki Boga i Zbawiciela.
Adam J. B³achut OFM
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B£. LAURA VICUÑA
Œwiêtoœæ to dojrza³y owoc rozwoju cnoty mi³oœci.
Mo¿na j¹ osi¹gn¹æ w ka¿dym okresie ¿ycia, niezale¿nie
od tego, jak d³ugo ¿yjemy. Dlatego wœród œwiêtych znajdujemy tak¿e ludzi m³odych, którzy ¿yj¹c krótko,
osi¹gnêli doskona³oœæ i œwiêtoœæ. Do takich nale¿y trzynastoletnia Chilijka, Laura Vicuña, beatyfikowana
w 1988 roku przez papie¿a Jana Paw³a II.
B³. Laura Vicuña urodzi³a
siê 5 kwietnia 1891 roku, w stolicy Chile, Santiago, jako pierworodna córka José Domingo
Vicuña i Mercedes del Pino. Jej
ojciec, pochodz¹cy z chilijskiej
rodziny szlacheckiej Vicuña,
która popiera³a ówczeœnie
rz¹dz¹cego prezydenta, by³ oficerem wojskowym. Kiedy wiêc
w styczniu 1891 r. wybuch³a
wojna domowa wywo³ana przeciw prezydentowi, po jego
upadku, ojciec Laury musia³
wraz z rodzin¹ uciekaæ ze stolicy. Uda³ siê do miasteczka Temuco, oddalonego o 500 km na
po³udnie od stolicy kraju, gdzie
znajdowali schronienie równie¿
inni, liczni uciekinierzy polityczni i awanturnicy. Tam tak¿e w roku 1893 urodzi³a siê ich
druga córka Julia Amanda.
Niestety, trudne warunki ¿ycia
i niepewnoœæ spowodowa³y, ¿e
kilka miesiêcy póŸniej José Domingo zmar³, pozostawiaj¹c rodzinê w trudnej sytuacji. Mercedes, matka Laury, nie mog¹c
powróciæ do Santiago, postanawi³a wraz z innymi emigrantami chilijskimi udaæ siê do Argentyny, gdzie mia³a nadziejê na znalezienie œrodków
do ¿ycia i utrzymania córek. Podró¿ okaza³a siê jednak
trudna i mêcz¹ca, bo trzeba by³o przejœæ Andy, a i na
miejscu okaza³o siê, ¿e nie tak ³atwo jest znaleŸæ odpowiedni¹ pracê, zapewniaj¹c¹ œrodki na utrzymanie rodziny. Po wielu zmianach miejsca pobytu (Ñorquin, Las
Lajas, Chapelco) i samotnej walce o byt, w roku 1899
zamieszka³a w Junín de los Andes, gdzie spotka³a Manuela Mora. Nale¿a³ on do bogatych w³aœcicieli ziemskich, ale te¿ by³ cz³owiekiem gwa³townym i bez skrupu³ów. Przyjê³a jego protekcjê i wraz z córkami zamieszka³a w jednej z jego posiad³oœci, Quilquihué
(Mieszkanie soko³a). Wreszcie zaczê³o siê im ¿yæ dostatniej i spokojniej w rozleg³ej posiad³oœci. Dziewiêcioletnia wówczas Laura zastanawia³a siê jednak czasami,
dlaczego nast¹pi³a tak gwa³towna zmiana. Dlaczego jej
matka, bêd¹c pracownikiem w gospodarstwie, czuje siê
jakby by³a prawie jego pani¹? Dlaczego po ca³ej biedzie
jakiej doœwiadczy³y, teraz mog¹ mieæ ³adne ubrania,

s³odycze, zabawki, mieszkaæ w piêknym domu, w którym nie brakuje po¿ywienia i s¹ wszelkie wygody? Dlaczego w³aœciciel posiad³oœci, Manuel Mora, z jednej strony przejawia wielk¹ rodzinnoœæ w stosunku do nich,
a z drugiej strony stawia jej matce wielkie wymagania.
Na razie te pytania pozostawa³y bez odpowiedzi. Mercedes zaœ pragnê³a, aby jej córkom nie tylko ¿y³o siê spokojnie i wygodnie, ale by otrzyma³y te¿ odpowiednie wykszta³cenie. Dowiedziawszy
siê, ¿e w Junín de los Andes,
Córki Maryi Wspomo¿ycielki
(salezjanki) otwar³y kolegium,
postanowi³a wys³aæ tam swoje
córki. By³o to mo¿liwe tylko
przy pomocy finansowej Manuela Mora. W kolegium Laura
znalaz³a sprzyjaj¹ca atmosferê
do rozwoju intelektualnego
i duchowego oraz zadowolenie,
pomino, i¿ brakowa³o jej wielu
wygód, jakie dot¹d mia³a w domu. Obserwuj¹c pracê i poœwiêcenie sióstr, w jej sercu zrodzi³o
siê pragnienie pozostania jedn¹
z nich. Odkry³a tak¿e prawdê,
¿e Bóg jest Mi³oœci¹ i tej mi³oœci
zapragnê³a s³u¿yæ ca³ym ¿yciem i sercem. Czêsto wiêc czas
rekreacji spêdza³a w kaplicy,
modl¹c siê o tê ³askê. Stara³a
siê tak¿e byæ mi³¹, us³u¿n¹
i cierpliw¹ wobec wszystkich
i wszelkich trudnoœci jakie j¹
spotyka³y. Podczas jednej z lekc j i n a t ema t s a k r a m e n tu
ma³¿eñstwa, poprzez który Bóg
w³¹cza mê¿czyznê i kobietê
w swój plan stwórczy, Laura
uœwiadomi³a sobie sytuacjê swojej matki w domu Manuela Mora. Wtedy te¿ postanowi³a z wszystkich
swoich si³ walczyæ, nawet za cenê ¿ycia, o nawrócenie
matki. Dnia 2 czerwca 1901 roku Laura przyst¹pi³a do
Pierwszej Komunii Œwiêtej. W tym radosnym dla niej
dniu, uczestniczy³a tak¿e jej matka, ale nie przyst¹pi³a
do Komuni Œwiêtej, co sprawi³o Laurze przykroœæ.
W swoich postanowieniach pierwszokomunijnych, dziesiêcioletnia Laura zapisa³a: „Bo¿e mój, chcê Ciê kochaæ
i s³u¿yæ Ci przez ca³e moje ¿ycie: oto moja dusza, moje
serce i ja ca³a. – Wolê umrzeæ ni¿ obraziæ Ciê grzechem.
Od dzisiaj chcê umartwiaæ siê, aby unikn¹æ wszystkiego, co mog³oby oddaliæ mnie od Ciebie. – Chcê czyniæ
wszystko, co w mojej mocy, abyœ Ty by³ znany i kochany
i naprawiaæ wszelkie obelgi, jakich doznajesz od ludzi,
szczególnie od osób z mojej rodziny. – Bo¿e mój, daj mi
¿ycie mi³oœci, umartwienia i ofiary”.
dokoñczenie na s. 8
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Matka zauwa¿y³a smutek w oczach Laury i dlatego
stara³a siê wynagrodziæ jej to czêstymi odwiedzinami
i ró¿nymi prezentami, które Laura chêtnie rozdawa³a
innym uczennicom. Przy kolegium istnia³o wówczas
tak¿e Stowarzyszenie Córek Maryi. Mog³a do niego nale¿eæ dobrowolnie ka¿da uczennica, która odkry³a
w Maryi wspania³y wzór do naœladowania i postanawia³a kierowaæ siê w ¿yciu dobroci¹, troszcz¹c siê jednoczeœnie o zachowanie czystoœci. Laura poprosi³a o przyjêcie, i w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia w 1901 r.,
otrzyma³a medalion z Matk¹ Bo¿¹ na niebieskiej
wst¹¿ce, jako zewnêtrzy znak przynale¿noœci do Stowarzyszenia. Od tego momentu nigdy nie rozstawa³a siê
z tym medalionem. Podczas kolejnych wakacji Laura
zauwa¿y³a, ¿e jej matka nie czuje siê szczêœliw¹
i pewn¹ jak dot¹d. Mercedes mia³a bowiem nadziejê, ¿e
wraz z Manuelem odbuduje swoje rodzinne gniazdo, ale
on nie myœla³ o ma³¿eñstwie. ¯y³a wiêc w niepewnoœci,
co bêdzie, je¿eli Mora ni¹ siê znudzi. Poza tym zauwa¿y³a, ¿e Mora zacz¹³ siê interesowaæ Laur¹, która
w czasie kolejnego roku pobytu w kolegium wyros³a,
i sta³a siê bardziej dojrza³¹; czêsto te¿ obsypywa³ j¹
komplementani. Dostrzega³a to tak¿e Laura i zdawa³a
sobie sprawê, ¿e nadchodzi chwila próby, zaœ Manuel
Mora szuka³ sposobnoœci, aby zostaæ sam na sam
z Laur¹. Kiedy nadarzy³a siê ku temu okazja, pomimo
brutalnego zachowania Mora, Laurze uda³o siê uwolniæ
z jego r¹k i uciec. Pierwsza bitwa zosta³a wygrana, ale
Mora nie zamierza³ „sk³adaæ broni” uwa¿aj¹c, ¿e skoro
tak ³atwo uda³o mu siê podporz¹dkowaæ matkê, poradzi
sobie i z córk¹. W czasie tzw. fiesty, czyli dorocznego
œwiêta w gospodarstwie, zwi¹zanego z obfitym ucztowaniem i tañcami, Mora do pierwszego tañca poprosi³
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Laurê. Ta jednak odmówi³a stanowczo. Mora poczu³ siê
ura¿ony i upokorzony, ale ani jego proœby i obietnice,
ani jej matki, nie zdo³a³y przekonaæ Laury. Wtedy Mora
wpad³ w furiê i wyrzuci³ j¹ z domu. Aby ostatecznie
z³amaæ jej opór i zatrzymaæ przy sobie, postanowi³, ¿e
nie bêdzie dalej p³aci³ za edukacjê Laury i Amandy oraz
ich pobyt w kolegium. Laura ub³aga³a jednak matkê,
aby ta uda³a siê do sióstr i prosi³a o mo¿liwoœæ dalszego
jej pobytu w kolegium. Siostry dowiedziawszy siê o ca³ej
sprawie, przyjê³y Laurê bezp³atnie.
W 1902 r. Laura przyjê³a sakrament bierzmowania,
z r¹k ks. bpa Jana Cagliero. W tej uroczystoœci uczestniczy³a równie¿ jej matka, ale i tym razem nie
przyst¹pi³a do sakramentu pokuty i Eucharystii. Wtedy
Laura postanawi³a z³o¿yæ ze swojego ¿ycia ofiarê za
nawrócenie matki. Poprosi³a spowiednika, aby zezwoli³
jej na to. Spowiednik, znaj¹c jej rotropnoœæ i dojrza³oœæ
mimo m³odego wieku, i nie chc¹c przeszkadzaæ
dzia³aniu Ducha Œwiêtego, pozwoli³ jej na tak¹ ofiarê.
Wtedy Laura, w zaciszu kaplicy kolegium, z³o¿y³a swoje
¿ycie w ofierze Bogu za nawrócenie matki. Ju¿ w nastêpnym roku Laura zachorowa³a. Uœwiadomi³a sobie
wtedy, ¿e Bóg przyj¹³ jej ofiarê i ¿e nied³ugo umrze. Pomimo troski ze strony matki i sióstr, jej stan zdrowia
wci¹¿ siê pogarsza³. Niewiele pomog³o tak¿e przewiezienie Laury do Quilquihué. Matka wtedy postanawi³a
powróciæ z córk¹ do Junín, aby mieæ ³atwiejszy dostêp
do lekarzy i lekarstw. Za zgod¹ Manuela wynajê³a
mieszkanie, ale ten coraz bardziej niecierpliwi³ siê
d³ugo trwaj¹c¹ chorob¹ Laury i pobytem Mercedes poza
domem; czu³ te¿, ¿e Laura wymyka mu siê z r¹k. Pewnego wiêc styczniowego dnia 1904 r. przyby³ do Junín,
do domu w którym przebywa³a Laura z matk¹, i chcia³
razem z nimi spêdziæ noc. Wtedy Laura zdecydowanie
powiedzia³a: „je¿eli on zostanie, ja wychodzê”. I pomimo
choroby i s³aboœci, zdecydowanie wsta³a z ³ó¿ka. Wœciek³y jej zachowaniem Mora, pobi³ Laurê dotkliwie, ale
i tak nie z³ama³ jej oporu, a jedynie spowodowa³ jeszcze
wiêksze cierpienie Laury. Wiedzia³a, ¿e zbli¿a siê jej koniec, ¿e Bóg przyj¹³ jej ofiarê, dlatego wyjawi³a w koñcu
matce swój sekret: „Mamo, ja nied³ugo umrê. Sama prosi³am o to Jezusa. Ja ofiarowa³am Mu swoje ¿ycie za
ciebie, abyœ otrzyma³a ³askê powrotu do Boga”. Matka
zrozumia³a, o czym mówi³a Laura i b³aga³a j¹ o przebaczenie, jak równie¿ Pana Boga, i obieca³a córce, ¿e rozpocznie nowe ¿ycie. Dnia 22 stycznia 1904 r. Laura
odesz³a do Pana, nie maj¹c jeszcze ukoñczonych trzynastu lat. W czasie pogrzebu matka jej posz³a do spowiedzi i przyjê³a Komuniê Œwiêt¹. Aby wype³niæ obietnicê
dan¹ córce, postanowi³a uciec od Mora i z powrotem
przeprawiæ siê przez Andy do Chile. Laura zosta³a pochowana na ma³ym cmentarzu w Junín de los Andes.
Na jej grobie wyryto napis: „¯ycie jej by³o poematem
czystoœci, ofiary i mi³oœci wobec matki”. B³. Laura Vicuña zosta³a wyniesiona do chwa³y o³tarzy przez Jana
Paw³a II, który w czasie uroczystoœci beatyfikacji
w dniu 3 wrzeœnia 1988 roku, nazwa³ j¹ „Eucharystycznym kwiatem; (...). Postaæ b³. Laury uczy wszystkich, ¿e
przy pomocy ³aski mo¿na przezwyciê¿yæ z³o; ¿e idea³
czystoœci i mi³oœci, nawet gdy siê go zniewa¿a i atakuje,
ostatecznie zajaœnieje i oœwieci serca. Chrystus uczy³,
¿e nikt nie ma wiêkszej mi³oœci, gdy ktoœ oddaje ¿ycie za
swoj¹ rodzinê czy przyjació³. Laura pojê³a to umys³em
i sercem”.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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RODZINNY DOM DZIECKA,
ALBO PO PROSTU
SZCZYPTA MI£OŒCI I CIEP£A
„Rodzina (...) jest prawdziwym sanktuarium ¿ycia (...),
miejscem, w którym ¿ycie mo¿e w sposób w³aœciwy byæ przyjête i chronione (...).Niezale¿nie od zwi¹zków cia³a i krwi
prawdziwa mi³oœæ ojcowska i macierzyñska gotowa jest
przyj¹æ tak¿e dzieci pochodz¹ce z innych rodzin, obdarzaj¹c
je tym wszystkim, co jest potrzebne do ¿ycia i pe³nego rozwoju”. (Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae).
Zapewne spokój domowego zacisza, gdzie wszystko wydaje siê byæ na swoim miejscu jest tym, o czym marz¹ rodzice,
o czym marz¹ ich dzieci. Mieæ siebie na wy³¹cznoœæ. Mieæ siebie zawsze. To prawda, mamy do tego prawo – tak rodzice, jak
i dzieci. Ale czy to wszystko, czego mo¿na po sobie oczekiwaæ?
Tak myœleliœmy i my parê lat temu. Dom, który ubiera³ siê
ka¿dego dnia w spokojn¹ paletê kolorów ¿ycia. By³ przewidywalny. Cieszy³ siê byciem dla siebie. Ale obok, tak naprawdê
bardzo blisko nas, ka¿dego dnia przebiega³y w dziurawych
bucikach dzieciaki. G³odne, zaniedbane, nad wyraz dojrza³e
w radzeniu sobie z ¿yciem. A na dworze mroŸna zima t³amsi³a
ich radoœæ dzieciñstwa. Ka¿de spotkanie z nimi by³o krokiem
ku chwili, kiedy podjêliœmy decyzjê, a w³aœciwie moja ¿ona,
by zburzyæ spokój naszego domu, jego przewidywalnoœæ i podzieliæ jego ciep³o z tymi, którym doroœli tego nie dali. Po kilku
miesi¹cach intensywnych przygotowañ – tak merytorycznych, jak i logistycznych, pojawi³y siê w naszej rodzinie nowe
dzieci. Zaistnieliœmy jako pogotowie rodzinne. W ci¹gu roku
miejsce poœród nas znalaz³o siedemnaœcioro dzieciaków. Bywa³o ró¿nie. By³y i ³zy. By³ i ¿al do œwiata. Niekoñcz¹ce siê pytania – dlaczego to dzieci s¹ najbardziej pokrzywdzonym
ogniwem tej tragedii. By³a te¿ i radoœæ, kiedy i one zaczê³y siê
uœmiechaæ, kiedy bez strachu podchodzi³y do codziennych,
wcale przecie¿ nie tak prozaicznych zajêæ. Wczeœniej w ich ¿yciu bywa³o ró¿nie.
Powoli dobiega³ swego kresu pierwszy rok nowej rodziny.
Pamiêtam pierwszy spacer, otoczony gromadk¹ dzieci. Ciekawskie spojrzenia przechodniów. Zapewne rodzi³y siê
w nich ró¿ne – o tak – przeró¿ne pytanie skierowane do mnie,
chocia¿ niewypowiedziane. Dla mojej ¿ony ten rok mia³ byæ
sprawdzianem, czy podo³amy, by poœwiêciæ siê temu zadaniu
przez kolejne lata ¿ycia, ale ju¿ w nowej, ostatecznej formie.
Rodzinny dom dziecka – to by³o marzenie Edyty od wielu lat.
¯yæ tak jak inni. Pracowaæ jak inni. Wracaæ do domu po pracy –
ale nie tak jak wiêkszoœæ innych. Do domu pe³nego gwaru
dzieci. Dziœ jest ich dziesiêcioro. Dwoje naszych – biologicznych i oœmioro te¿ naszych, choæ przyby³ych z innych stron.
Teraz ka¿dy dzieñ, choæ jest wielkim dla nas wyzwaniem, nawet w tych najdrobniejszych szczegó³ach, które dla innych
mog¹ nie istnieæ, jest spe³nieniem, jest odpowiedzi¹ na s³owa
Pana Jezusa: „Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliœcie”.
Jak zachêciæ innych do takiej formy opieki nad dzieæmi,
które skrzywdzono, dla których zabrak³o odrobiny szczêœcia?
No có¿, odpowiedŸ jest z jednej strony prosta, ale z drugiej, rodzi szereg trudnych pytañ i decyzji. Przede wszystkim –
mi³oœæ do Pana Boga, która uobecnia siê w prozie ¿ycia. Nie
jest oderwana i zamkniêta w praktykach religijnych, lecz wychodzi do tych, którzy s¹ jej spragnieni. Maj¹ prawo, a my –
obowi¹zek. A prócz tego zwyk³a ludzka uczciwoœæ – ¿e nikt
nie jest samotn¹ wysp¹ – jak mawia³ Tomasz Merton, i nikt nie
¿yje tylko w swoim uk³adzie inercjalnym, gdzie centrum sta-

nowi on sam. Pochyliæ siê tak, aby dziecko da³o radê uchwyciæ
d³oñ. Rodzicielstwo zastêpcze – tu rodzi siê mnóstwo pytañ.
Czym jest, jak je okreœliæ, jak ubraæ w codziennoœæ.
Ka¿de z naszych dzieci mia³o i ma za sob¹ trudn¹ drogê.
Nie z ich w³asnej winy. Zawini³a osoba doros³a. Dlatego te¿,
by daæ im czas z³apaæ drugi oddech, odpocz¹æ, uwierzyæ
w siebie, potrzeba znaleŸæ im nowy dom, gdzie w ramach rodziny zastêpczej, w sposób usankcjonowany postanowieniem
s¹dowym mog¹ wzrastaæ i cieszyæ siê dzieciñstwem. Kiedy
prowadziliœmy pogotowie rodzinne, ka¿de nowe dziecko
by³o prze¿yciem bardzo trudnym. Po omacku próbowaliœmy
ustaliæ jak¹ ma za sob¹ historiê, a kiedy dowiadywaliœmy siê
prawdy, nierzadko pojawi³a siê ³za, albo burza uczuæ zagoœci³a w naszym sercu. Dzieci by³y z nami przez kilka miesiêcy.
PóŸniej trafia³y do innych placówek albo te¿ – co by³o dla nas
szczególnie radosne – wraca³y do swych rodziców. Nie zawsze tragedia mia³a u swych Ÿróde³ ludzk¹ z³oœæ i nieodpowiedzialnoœæ. Czasami po prostu ludzka bezradnoœæ wobec twardej i bezlitosnej rzeczywistoœci bra³a górê i... przegrywali.
Przegrywali rodzice. Przegrywa³y i dzieci.
Teraz, kiedy prowadzimy rodzinny dom dziecka jest inaczej. Dzieci s¹ z nami na bardzo d³ugo. Na parê lat. A nawet do
pe³noletnoœci. S¹ nasze. Owszem, maj¹ swych rodziców biologicznych, ale niestety, czêsto ich drogi na wiele lat rozchodz¹
siê, i wówczas dzieci maj¹ potrzebê serca, by do ¿ony, do mnie,
powiedzieæ – „mamo”, „tato”. Có¿ one mog¹ za to, ¿e ¿ycie tak
pogmatwa³o im drogê do tych najdro¿szych s³ów.
Aby zrozumieæ, czym jest taka forma opieki nad dzieckiem, trzeba koniecznie zasi¹œæ wraz z nami do sto³u,
ws³uchaæ siê w gwar dzieciêcych g³osów, próbowaæ je wszystkie ogarn¹æ. Pozwoliæ prawie „wejœæ sobie na g³owê” i ¿ywo
uczestniczyæ w ich szkolnych problemach, pierwszych zauroczeniach, w zawi³oœciach jakie niesie ze sob¹ matematyka, fizyka, historia, jêzyk polski – usi¹œæ z nimi do lekcji i t³umaczyæ. I tak z pierwszym, drugim, trzecim.... To jest wa¿ne. Potrzeba cieszyæ siê ich sukcesami – nawet najdrobniejszymi.
Ma³o kto ich wczeœniej chwali³. Pamiêtam, kiedy wchodzi³y
w nasz dom, nie mia³y zbyt wielu powodów do dumy, spogl¹daj¹c na swoje œwiadectwa szkolne. A teraz? Stypendium
naukowe, œwiadectwa z czerwonym paskiem. Przegrana jednym g³osem w konkursie na przewodnicz¹cego szko³y. To
wiele. To bardzo du¿o. To ich, ale to tak¿e nasz ogromny sukces!
Mamy znajomych, którzy s¹ rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹ dla dziecka. To wspania³e. Inni s¹ rodzin¹ zastêpcz¹ nie
spokrewnion¹ – poznaliœmy ich na kursie przygotowuj¹cym
nas do prowadzenia pogotowia rodzinnego. Mamy jeszcze innych znajomych, którzy od wielu lat tworz¹ specjalistyczn¹
rodzinê zastêpcz¹. Wychowuj¹ dzieci z ró¿nymi problemami
zdrowotnymi. Parê lat temu pani Iza, która wraz z mê¿em
prowadzi tak¹ formê opieki, zosta³a uhonorowana zaszczytnym tytu³em obywatela miasta Bytomia. Dobrze, ¿e jest ktoœ,
kto potrafi to wszystko doceniæ. Czasami – choæ nie robi siê tego dla pochwa³, chce siê us³yszeæ, choæby szeptem, wypowiedziane s³owa: „Dobrze, ¿e dzieciaki maj¹ was”.
Tyle wspomnieñ. Dzieñ dzisiejszy dopowiada ci¹g dalszy
historii. Choæ nie jest ona pozbawiona chwil trudnych, to jednak zapisuje siê tak na kartach codziennego ¿ycia, ¿e chce siê
j¹ czytaæ bez koñca.
Janusz Cuber
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BIERZMOWANIE 2010
Sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego: chrzest,
bierzmowanie i Eucharystia s¹ podstawowymi fundamentami ca³ego ¿ycia wiernych. Obejmuj¹ one wszystkie etapy
i wszystkie istotne momenty naszej ziemskiej codziennoœci. St¹d te¿ – jak czytamy w Konstytucji Apostolskiej o Sakramencie Bierzmowania – „Przez ³askê Chrystusa ludzie otrzymuj¹ udzia³ w Bo¿ej naturze, co w pewnym stopniu przy-

Na zakoñczenie celebracji roku jubileuszowego naszej
parafii, dnia 18 wrzeœnia br., Jego Ekscelencja ks. biskup
Herkulan Piotr Malczuk OFM, biskup pomocniczy Odessy, udzieli³ podczas Mszy œw. sakramentu bierzmowania.
Otrzyma³y go nastêpuj¹ce osoby: Agnieszka Adamska,
Katarzyna Antczak, Wojciech Antczak, Arkadiusz Ba³unda, Mateusz Bargiel, Adrian Bartosik, Paulina Baster, Aleksander Dmitruk, £ukasz Gadocha, Paulina Ga³¹zka, Wiktor G³owa, Pawe³ GryŸlak, Tadeusz Halama, Dariusz Jajków, Maciej Jasiak, Artur Kaczmarek, Joanna Korcala, Wojciech Koszyczan, Przemys³aw Kucharczyk, Bart³omiej Kude³ko, Patrycja Kuska, Magdalena £apa, Magdalena
Or³owska, Jakub Sabak, Kamil Sabak, Pawe³ Salecki, Justyna Soœniak, Agata Stachnik, Anna Stachnik, Paulina Sys³o,
Micha³ Szczepañski, Mateusz Szymczyk, Patrycja Wójcik,
Katarzyna Zaj¹c, Tomasz Zamkotowicz.
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pomina narodzenie siê do ¿ycia przyrodzonego, jego rozwój i podtrzymywanie. Wierni, odrodzeni przez chrzest,
zostaj¹ umocnieni przez sakrament bierzmowania
i w Eucharystii otrzymuj¹ pokarm ¿ycia wiecznego. W ten
sposób przez sakrament wtajemniczenia chrzeœcijañskiego
w coraz wiêkszym stopniu osi¹gaj¹ skarby ¿ycia wiecznego i postêpuj¹ w doskona³ej mi³oœci”.
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£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o, którym jest tytu³ dramatu Karola
Wojty³y. 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 18 grudnia 2010 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodê – album „Piêkna Polska”.
oprac. MH
1. Œwiêta, patronka górników.

1

2. B³ogos³awiona z Chile.

2

3. Podstawowa jednostka organizacyjna
Koœcio³a katolickiego.

3

4. Œwiêty ze Szczepanowa.

4

5

5. Œwiêty, jeden z aposto³ów, brat
œw. Piotra.

6

6. Antonio, twórca s³ynnej bazyliki La Sagrada Família w Barcelonie.
7. Autor „Historii filozofii po góralsku”.

7

8. Instrument muzyczny [...] o kszta³cie
zbli¿onym do obracanej wokó³ pionowej osi krzywej dzwonowej [...].

8

9

9. S¹ nimi: chrzest, bierzmowanie, komunia œwiêta, pokuta, namaszczenie
chorych, kap³añstwo i ma³¿eñstwo.

10

10. „Koœcielny” instrument muzyczny.

11

11. Na górze Synaj otrzyma³ od Boga
Dziesiêæ Przykazañ.

12

12. Ksiêga liturgiczna do odprawiania Liturgii Godzin.

13

13. Imiê autora obrazu «Matka Bo¿a
Bronowicka»

14

14. Dziesiêæ przykazañ.

15

15. III niedziela Adwentu.

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ ksi¹¿ka
„Ks. Jerzy Popie³uszko” autorstwa M. Balona i ks. H. Romanika, ufundowana przez o. Stanis³awa Mazgaja OFM., otrzymuje p. Nataniel
Marchwiany. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „San Damiano”.

WARTO

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

Danuta i W³odzimierz Mas³owscy, Wielka
ksiêga przys³ów polskich, Warszawa 2008,
ss. 632.
Piêknie wydany zbiór ok. 5000 przys³ów
polskich. Przys³owia to najstarsza forma literacka. S¹ przestrog¹, piêtnuj¹ ludzk¹ g³upotê, zach³annoœæ, niegodne zachowanie.
Ksi¹¿ka wydana niezwykle starannie,
przys³owia uszeregowane alfabetycznie.
Polecamy przeczytaæ – przemyœleæ
i przenieœæ do praktyki ¿yciowej – m¹droœæ,
jak¹ one zawieraj¹, która jest ponadczasowa, np. „Nieba za pieni¹dze nie kupisz”.
BMK

John Ehle, Zimowi ludzie, Poznañ 1982,
ss. 286.
Wzruszaj¹ca, pe³na ciep³a powieœæ
o mi³oœci, nienawiœci i poszanowaniu uczuæ
w obliczu tragicznych wydarzeñ.
Ksi¹¿ka zawiera wiele informacji o obyczajach prowincjonalnej Ameryki z lat 30.
ubieg³ego stulecia. Autor udowadnia, ¿e
mi³oœæ kieruje postêpowaniem ludzkim.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LISTOPAD–GRUDZIEÑ
01.11. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
godz. 1400 – procesja na cmentarzu
godz. 1430 – Msza œw. za wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu
Pasternik
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych
(Dzieñ Zaduszny)
03.11. Wspomnienie Zmar³ych Braci, Sióstr, Rodziców,
Krewnych i Dobroczyñców Zakonu Serafickiego
05.11. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych
w parafii
11.11. Œwiêto Niepodleg³oœci – Modlitwy za Ojczyznê
17.11. Œwiêto œw. El¿biety Wêgierskiej, patronki FZŒ
21.11. Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata
28.11. Pierwsza Niedziela Adwentu
29.11. Œwiêto Wszystkich Œwiêtych Zakonu Serafickiego.
Pierwszy dzieñ Nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP
godz. 1730 – Godzinki o Niepokalanym Poczêciu
NMP
godz. 1800 – Roraty

03.12. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych
w parafii
08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. Dodatkowa Msza
œw. o godz. 900
12.12. III Niedziela Adwentu (Gaudete)
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia.
godz. 2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ
godz. 2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian
i dobroczyñców koœcio³a i klasztoru
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego – Msze œw.
w porz¹dku niedzielnym
26.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
Msze œw. jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
27.12. Œwiêto œw. Jana, Aposto³a i Ewangelisty
28.12. Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
31.12. Zakoñczenie Starego Roku
godz. 1715 – nabo¿eñstwo b³agalno-dziêkczynne
na zakoñczenie roku;
godz. 1800 – Msza œw.

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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