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Z BETLEJEM W RÊCE LUDZI
Jak¿e trudno dziœ wyobraziæ sobie tê noc, kiedy
w ubogiej stajni narodzi³ siê Zbawiciel œwiata z woli
samego Boga. Zapowiadane proroctwa sta³y siê wiêc
faktem. Niewielkie miasteczko Betlejem, gdzieœ tam
w cieniu s³awnej Jerozolimy, jako pierwsze us³ysza³o
kwilenie niewinnego Dzieci¹tka, którego Matka tuli³a w swoich ramionach, nie znaj¹c przecie¿ do koñca jego przysz³oœci. Jak¿e ju¿ odleg³a wydawaæ siê
mog³a w takim momencie chwila Zwiastowania, kiedy niespodziewanie pos³any z nieba Archanio³ Gabriel zapewnia³ j¹ o szczególnym wybraniu na Matkê Bo¿ego Syna. Jej spontaniczne wyznanie: „Fiat” –
niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego, czy mog³o
byæ równoznaczne z tak oczywistym stwierdzeniem,
¿e oto Bóg, umi³owawszy œwiat, zaniecha³ wszelkiej
ziemskiej logiki i Syna nade wszystko ukochanego
powierzy³ w ludzkie rêce, aby w ostatecznoœci moc
Najwy¿szego okaza³a swoj¹ si³ê i prawdê?
Bo¿e Narodzenie. Noc pe³na gwiazd i ludzkich têsknot. Nadzieja i wiara. Mijaj¹ce epoki, lata i dni.
Wci¹¿ niekoñcz¹ce siê wêdrówki, nowe wyzwania
i walki. Prostota i zwyk³a bieda. Lêk i nadzieja. Oto
nasza codzienna zwyczajnoœæ, gdzie niepewnoœæ
o jutro jest szans¹ na now¹, godn¹ przysz³oœæ. Proœba
o mi³oœæ i serdecznoœæ, bo Bóg tak blisko, st¹d te¿ nie
wypada... Jak wiêc daleko trzeba nam odejœæ, aby nie
pozostaæ obojêtnym? Na stole bia³y op³atek i zwy-

czajne ¿yczenia. Wypowiadane najprostsze s³owo,
które mo¿e ³zê poruszy, wybaczenie us³yszy, poda
rêkê z wdziêcznoœci¹.
Czy jednak mamy jeszcze szacunek i œwiadomoœæ
do wypowiadanego s³owa? A mo¿e to ju¿ tylko
zwyk³a formalnoœæ? Gest, który trzeba potwierdziæ
œwi¹teczn¹ reklam¹? Jak¿e on wtedy pusty i mia³ki,
przypominaj¹cy naiwnie wisz¹c¹ na choince bombkê, kupion¹ zreszt¹ na tanim bazarze.
A przecie¿, oto sam Bóg w naszych d³oniach!
Zwyczajny, bliski i zarazem niepojêty. Dotykaj¹cy
oczu œlepca i napominaj¹cy kap³ana. Bóg prawdy
i zarazem niepokoju sumienia cz³owieka. Bóg naszych czynów, gdzie obmyœlamy wci¹¿ sposoby Jego
zdrady. Wyrzut sumienia i lêk przed Tajemnic¹.
W ubogim ¿³obie i pohañbieniu. Jak¿e wielkiego potrzeba dziœ œwiadectwa œwiêtoœci wiary i odwagi,
aby nie sprzedawano ju¿ wiêcej miejsca za Jego kuriozaln¹ koronacjê, zachwyt i pohañbienie. Historia
zbawienia, to przecie¿ nie jakieœ igrzyska ciekawoœci
i rozrywki, ale nieustanny bój o doskona³oœæ, któr¹
zdobywa siê w ka¿dym czasie i w ka¿dej epoce dziejów. To ostateczny rachunek sumienia, nade wszystko z samym sob¹, po którym jasno widaæ oddzielaj¹c¹ nas jeszcze liniê od ostatecznej Prawdy! W oddali znów s³ychaæ œpiew kolêdy: „Bóg siê rodzi, moc
truchleje”...
Eligiusz Dymowski OFM

Wszystkim Drogim Czytelnikom, Parafianom i Dobroczyñcom
naszej bronowickiej wspólnoty parafialnej –
rodzinnych, spokojnych, radosnych oraz
b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
a w Nowym 2011 Roku
wszelkich £ask od Nowonarodzonego Chrystusa
¿yczy Redakcja Biuletynu
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BÓG SIÊ RODZI
Wœród nocnej ciszy
g³os siê rozchodzi
wstañcie pasterze
Bóg siê wam rodzi...
S³owa kolêdy zwiastuj¹ œwiatu dobr¹ nowinê, oto narodzi³ siê ten, który w niepojêtej mi³oœci odda w przysz³oœci
¿ycie za nieprawoœci nasze.
Jak s³owa te znajduj¹ swoje odbicie w sercach
i umys³ach ludzi XXI wieku?
Postaramy siê rozwa¿yæ to pytanie w kontekœcie naszej
trudnej epoki dziejów, epoki zak³amania, zagubienia wiary, nadziei i mi³oœci, totalnej walki z symbolem zbawienia –
krzy¿em, zatracenia patriotyzmu – czyli to¿samoœci narodowej, czasów kiedy rozpleni³o siê z³o, niesprawiedliwoœæ,
w okresie wojen i mordów.
Z³o narasta³o powoli, przy cichym przyzwoleniu tych,
co zapomnieli o Bo¿ych przykazaniach, o mi³oœci Boga,
bliŸniego, szacunku dla siebie i œwiata. Pieni¹dz i stanowisko przes³oni³y wartoœci ¿yciowe, te prawdziwe, sprawdzone na przestrzeni wieków.
Bóg siê rodzi... dla nas, dla œwiata... Winien wiêc byæ
przyjêty godnie i z czystym sercem, nie mo¿na tej prawdy
ograniczyæ do symboli bo¿onarodzeniowych, spotkañ rodzinnych, a œwi¹t traktowaæ jak weekendu.
¯eby poj¹æ istotê Bo¿ego Narodzenia nale¿y wyjœæ od
mi³oœci Boga do cz³owieka, stworzonego przez tê mi³oœæ,
któremu Bóg równoczeœnie pragnie daæ mo¿liwoœæ ¿ycia
wiecznego poprzez zes³anie œwiatu Odkupiciela. „Tak...
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swojego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne” (J 3, 16). Czyli Bo¿e Narodzenie to pocz¹tek naszego zbawienia, rodzi siê ma³a dziecina, która ma byæ
ofiar¹ z³o¿on¹ póŸniej za nieprawoœci nasze. Czy¿ mo¿e
byæ wiêksza mi³oœæ od ofiary z w³asnego ¿ycia za ¿ycie
wieczne œwiata ziemskiego? Niezbadane s¹ wyroki boskie
i niepojêta mi³oœæ znajduj¹ca w ofierze – zbawienie. Zastanówmy siê wiêc nad g³osem wo³aj¹cym do powstania
wszystkich i przyjœcia do Nowonarodzonego.
Pok³on Synowi Bo¿emu oddali pasterze, którzy trzód
swych strzegli, przybyli trzej mêdrcy pod¹¿aj¹c za Gwiazd¹
Betlejemsk¹, wszyscy ono uwierzyli. Uwierzy³ te¿ Herod,
ale nie w boskoœæ Nowonarodzonego, tylko w mo¿liwoœæ
utraty swojej korony, dlatego wyda³ rozkaz zabicia wszystkich nowonarodzonych dzieci p³ci mêskiej. Przepowiednia nadejœcia Zbawiciela znana by³a filozofom i prorokom
– ale nie wszystkim by³o dane dost¹piæ zrozumienia
dzia³ania Bo¿ego. Dzieje siê te¿ tak dzisiaj.
PrzejdŸmy do czasów wspó³czesnych i pojmowania
Bo¿ych narodzin.
Siadamy do wigilijnego sto³u, ubieramy choinkê, wysy³amy kartki œwi¹teczne (czêsto z nadrukiem „Weso³ych Œwi¹t” nieoddaj¹cych ducha religijnego œwi¹t),
biegamy za prezentami, „skrzykujemy” siê rodzinnie,
jednym s³owem mamy weekend. Tak my wypoczywamy,
relaksujemy siê. Robimy jeszcze wczeœniej œwi¹teczne
porz¹dki.
14

Tymczasem – co z nasz¹ dusz¹, na ile jest oczyszczona?,
co z naszym sercem – czy bije w oczekiwaniu s³ów „Bóg siê
rodzi”? Czy Bóg siê naprawdê rodzi w naszej duszy? Czy
czekamy na Niego i „bie¿ymy do stajenki betlejemskiej”
z³o¿yæ ofiarê z czystego serca? £amiemy siê op³atkiem
zgodnie z tradycj¹, ale czy sk³adane ¿yczenia s¹ szczere,
czy nie ¿ywimy w sercu urazy lub poczucia krzywdy? Czy
posprz¹taliœmy w duszy przez dokonanie rachunku sumienia, spowiedŸ i mocne postanowienie poprawy?
Sens Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zamyka siê w naszej duszy, a nie w symbolice merkantylistyczno-towarzyskiej,
ofiarowywanej nam jako namiastka, bo œwiat obecny nie
chce zrozumieæ cudu narodzin, nie ma czasu przystan¹æ
i zastanowiæ siê nad Bo¿ym Narodzeniem, a mo¿e nie
chce z powodu wyrzutów sumienia, bo jak mo¿na zasi¹œæ
do sto³u wigilijnego w otoczeniu rodziny, jeœli wczeœniej
odsunê³o siê od siebie krzy¿ – symbol mi³oœci nowonarodzonego.
W ten dzieñ uroczysty dla wszystkich wierz¹cych wypada nam wybaczyæ brak poszanowania naszej wiary, ale czy
uda siê zapomnieæ? To pytanie pozostawiam pod rozwagê
Czytelników, koñcz¹c ostatni¹ zwrotk¹ starej kolêdy Bóg
siê rodzi (kolêda z 1792 r., tekst Franciszek Karpiñski)
Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw ojczyznê mi³¹.
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej si³ê Sw¹ si³¹...
... Wybacz tym, którzy nie pojmuj¹ istoty Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i potêgi krzy¿a, spraw, aby S³owo Bo¿e odwieczne zamieszka³o w duszach wszystkich sprawiedliwych.

W oczekiwaniu
Szeleœci zmro¿ony
trzydniowy œnieg
jak folia
na œwi¹tecznych prezentach
podkradam
z kuchennego s³oja
suszone owoce
nied³ugo wpadn¹
w wigilijny kompot
nad sto³em
ozdobiona jemio³a
przedsmak choinki
jeszcze tylko trzy dni
do Bo¿ego Narodzenia
Aneta Kielan
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CZY WIERZYSZ?...
„Czy ty jesteœ tym, który ma przyjœæ, czy te¿ mamy
oczekiwaæ innego?” (Mt 11, 3–4). Zapyta³ Jan Chrzciciel
przez uczniów Jezusa, kiedy siedzia³ uwiêziony, a s³awa
czynów Jezusa dochodzi³a do niego zza krat wiêzienia.
Jezus potwierdza, ¿e œlepi odzyskuj¹ wzrok, chromi
chodz¹, trêdowaci zostaj¹ oczyszczeni i g³usi s³ysz¹,
umarli s¹ wskrzeszani a ubogim zwiastowana jest
ewangelia.
Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Mesjaszu.
Dobr¹ Nowinê o Narodzonym Mesjaszu wpierw
us³yszeli Pasterze z Betlejem. Og³osi³ im j¹ Anio³, oœwieci³a jasnoœæ betlejemskiej gwiazdy.
ChodŸmy z³o¿yæ Mu pok³on – postanowili i poszli.
¯yjê ju¿ trochê na œwiecie i co rok, na koniec grudnia,
powraca ta sama myœl: od Chrztu œwiêtego otacza mnie
Dobra Nowina, uczyli mnie rodzice, katecheci i w ka¿d¹
niedzielê kap³an podczas Mszy Œwiêtej.
S³owo Bo¿e dociera³o do mnie szczêœliwie szerokim
strumieniem podczas rekolekcji apostolskich, oazowych wakacji i szczególnie wtedy, gdy wyœpiewywaæ
mog³am mi³oœæ Bo¿¹ w m³odzie¿owych pieœniach
w czasie Œwi¹t, ale te¿ na co dzieñ.
Tyle razy prze¿ywaæ mog³am Bo¿e Narodzenie,
k³ania³am siê maleñkiemu Jezusowi w szopkach ró¿nych Koœcio³ów, ³ama³am siê op³atkiem pod bajecznymi
choinkami.
Œwiat³o œwiecy wigilijnej tylekroæ oœwieca³o twarze
moich bliskich przy czytaniu Ewangelii o Narodzeniu
Jezusa.
Tak, ja jestem pewna tego, ¿e Ten, który przyszed³ jest
Tym, na Którego oczekiwali ludzie od tysiêcy lat.
A Ty?
Czy kiedy ju¿ skoñczy³eœ przedœwi¹teczn¹ bieganinê
po sklepach, zorganizowa³eœ wyjazdy, przyjêcia i dom
posprz¹ta³eœ gruntownie – masz czas, ¿eby zastanowiæ
siê, CZY WIERZYSZ?
Czy kiedy siedzisz przy suto zastawionych sto³ach,
beztroski, uœmiechniêty i prze¿ywasz b³ogi nastrój
bo¿onarodzeniowy, czy masz pewnoœæ, ¯E WIERZYSZ?
CZY WIERZYSZ, ¿e Ten, który mia³ przyjœæ w³aœnie
po raz kolejny w te Œwiêta PRZYSZED£, jak zawsze
w biednej brudnej szopie i jak zawsze po cichu, bez
rozg³osu, bez telewizji, wywiadów, polityków, biznesmenów.
Przyszed³ i pozosta³ dla nas pod postaci¹ chleba i wina, któr¹ mo¿emy spo¿ywaæ ilekroæ chcemy byæ bli¿ej,
ilekroæ chcemy byæ razem, ilekroæ chcemy byæ z Nim...

CZY WIERZYSZ, ¿e ka¿dy najmniejszy gest dobroci
i ¿yczliwoœci okazany ubogim, chorym, pokrzywdzonym, bezrobotnym, samotnym i potrzebuj¹cym ciep³a
ludzkiej mi³oœci przybli¿a ciê do Mesjasza?
CZY WIERZYSZ, ¿e masz moc przywracania innym
nadziei, jeœli tylko chcesz siê nad nimi pochyliæ i zrozumieæ?
CZY WIERZYSZ, ¿e Zbawienie przysz³o na Œwiat,
i zaprasza nas do siebie, najpierw do szopy betlejemskiej, potem do nazaretañskiej stolarni, póŸniej na œcie¿ki Palestyny, pustynie i jeziora, gdzie czeka na nas
mi³osierny Jezus, uleczaj¹cy œlepych, trêdowatych,
chromych i cierpi¹cych. Jezus wskrzeszaj¹cy umar³ych,
ale przede wszystkim Jezus skazany przez cz³owieka na
œmieræ i Zmartwychwsta³y.
Zaproszenie to od czasu Narodzenia Jezusa w Betlejem pozostaje do dziœ niezmiennie takie samo:
PRZYJD i UWIERZ!
Narodzi³ siê nam Zbawiciel!
Ach witaj Zbawco,
Z dawna ¿¹dany.
Tyle tysiêcy lat wygl¹dany.
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyœ tej nocy
Nam siê objawi³.
Bo¿e Narodzenie 2010 r.

Ma³gorzata Palim¹ka

Przed nowym rokiem
Œnieg rozjaœni³ czarne ulice
mróz wymrozi³ depresje i ¿ale
z chmur urodzi³y siê
nowe p³atki œniegu
z karpia ³uski w portfelu
zamiast pieniêdzy
oskrzydlona jak anio³
z dzieciêcych jase³ek
spogl¹dam zza ga³êzi œwierku
na koñcz¹cy siê rok
Aneta Kielan
15
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BYÆ PRZYGOTOWANYM
Liturgiczny okres Adwentu przygotowa³ nas i wprowadzi³ w klimat Bo¿ego Narodzenia. W swoim g³êbszym wymiarze, symbolizuje bowiem oczekiwanie ka¿dego cz³owieka na spotkanie z Bogiem. Niew¹tpliwie,
takim spotkaniem jest œmieræ. Powinniœmy byæ na ni¹
przygotowani w³aœciwie w ka¿dej chwili. Nikt w koñcu
nie wie, czy kolejny dzieñ nie bêdzie mia³ fina³u w postaci wypadku, wykrycia œmiertelnej choroby, czy jakiejkolwiek innej z tysiêcy rozmaitych sytuacji, mog¹cych
zakoñczyæ nasze ¿ycie. W codziennej modlitwie powtarzamy tak¿e: „przyjdŸ Królestwo Twoje”. To wyznanie
niesie ze sob¹ wyra¿enie gotowoœci na spotkanie z Bogiem. O tym, jak mo¿na byæ zawsze przygotowanym na
spotkanie z Najwy¿szym, mo¿emy zostaæ pouczeni
przez przywo³anie postaci S³ugi Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego, którego 40-lecie œmierci obchodziliœmy w paŸdzierniku bie¿¹cego roku.

Zwyk³y ch³opak
Jerzy Ciesielski przyszed³ na œwiat w 1929 r. By³ synem oficera. Wychowywa³ siê w tradycjonalistycznym
œrodowisku krakowskiej inteligencji wojskowej. Dobrze
uczy³ siê w szkole i nie sprawia³ rodzicom k³opotów wychowawczych. By³ ministrantem. Od dziecka z w³asnej
inicjatywy nie jad³ w pi¹tki s³odyczy na pami¹tkê Mêki
Pañskiej. W szkole œredniej zainteresowa³ siê sportem,
kultur¹ i technik¹; by³ tak¿e harcerzem. Jako m³ody
ch³opak zacz¹³ równie¿ prowadziæ zapiski, dokumentuj¹ce jego przemyœlenia.

Naukowiec
Po maturze Jerzy Ciesielski wybra³ studia na wydziale budownictwa na Politechnice Krakowskiej (wówczas
Akademia Górnicza). Równoczeœnie studiowa³ tak¿e

wychowanie fizyczne. Na studiach zadawa³ Bogu pytanie o powo³anie ¿yciowe. W wyniku duchowych przemyœleñ wybra³ pracê naukow¹ na Politechnice. Zosta³
specjalist¹ od konstrukcji ¿elbetonowych. Bra³ udzia³
w projektowaniu katowickiego Spodka. Dzia³alnoœæ
naukowa by³a dla niego sposobem na s³u¿enie spo³eczeñstwu. Tu¿ po zdobyciu tytu³u in¿yniera, Jerzy zadawa³ sobie pytanie o cel ¿ycia. ¯y³ w przekonaniu, ¿e
celem jest Bóg, dlatego pracê zawodow¹ traktowa³ tak¿e
jako doskonalenie siê w swoim powo³aniu. Po zdobyciu
kolejnych szczebli naukowych jego kariera zosta³a jednak przyblokowana, ze wzglêdu na niezapisanie siê
w szeregi PZPR.

Sportowiec
Tu¿ po wojnie Jerzy Ciesielski zapisa³ siê do klubu
Cracovia do sekcji pi³ki rêcznej, siatkówki i koszykówki.
Z pasj¹ oddawa³ siê równie¿ górskim wêdrówkom.
Sport uprawia³ tak¿e na studiach, bêd¹c cz³onkiem sekcji wioœlarskiej AZS; nastêpnie zainteresowa³ siê kajakarstwem. Wp³yw na zami³owanie Jerzego do kajakarstwa mia³ te¿ zapewne jego przysz³y teœæ – W³adys³aw
Plebañczyk, który by³ jednym z pionierów tego sportu
w Polsce. Wa¿ne jest, ¿e wszysto to, czego siê podj¹³ Jerzy Ciesielski, stara³ siê robiæ mo¿liwie najlepiej. Doskonali³ wytrwale kolejne umiejêtnoœci, bez przechwa³ek
i zabiegania o bycie „pierwszym”. Sport by³ przez niego
œwiadomie obran¹ metod¹ kszta³towania charakteru,
a nie jedynie, obserwowanym u niektórych wspó³czesnych postaci, sposobem na zwiêkszenie stê¿enia adrenaliny czy reakcj¹ na w³asne kompleksy.

M¹¿
Rodzina by³a najwa¿niejszym miejscem realizowania
siê Jerzego. W jego zapiskach znajduj¹ siê piêkne rozwa¿ania co do tego, czy wybra³ na ¿onê w³aœciw¹ osobê.
Decyzjê o zarêczynach z Danut¹ Plebañczyk, kole¿ank¹
ze studiów, podj¹³ na kolanach przed Najœwiêtszym Sakramentem. Jak ró¿ne jest takie dzia³anie od decyzji
o ma³¿eñstwie podejmowanej przez wielu dzisiejszych
m³odych w wyniku testu ci¹¿owego... Jerzy by³ w pe³ni
œwiadomym ma³¿onkiem, który za cel ma³¿eñstwa
obra³ wspólne d¹¿enie do œwiêtoœci. Doczeka³ siê trójki
dzieci. By³ cierpliwym i wymagaj¹cym wychowawc¹.
Wykazywa³ siê wielkim spokojem w rozwi¹zywaniu
domowych spraw. W dniu kolejnych urodzin swoich
dzieci, wrêcza³ tak¿e kwiaty ¿onie, by podziêkowaæ jej
za dar ¿ycia. By³ twórczym mê¿em. W czasie roz³¹k
zwi¹zanych z prac¹, pisa³ wiele listów, pe³nych têsknoty
i troski o oczekuj¹c¹ go rodzinê.

Duchowoœæ
Na kolejnych etapach ¿ycia Jerzy Ciesielski anga¿owa³ siê w ¿ycie religijne parafii, a tak¿e formalnych
i nieformalnych wspólnot. Nale¿a³ do Iuventus Christiana, „Œrodowiska”. Zaanga¿owa³ siê tak¿e w przeszczepienie do Polski Ruchu Focolari. Na jego ¿ycie reli16
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gijne wielki wp³yw mieli S³udzy Bo¿y bp Jan Pietraszko
i bp Karol Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II.
Szczególne wiêzi ³¹czy³y go z Wojty³¹. PrzyjaŸnili siê.
Wiele dyskutowali. Mieli na siebie wzajemny wp³yw.
Dziœ obaj s¹ kandydatami na o³tarze. Jego dzia³alnoœæ
przy Koœciele by³a po prostu realizowaniem tego, do
czego wzywany jest ka¿dy katolik. A poniewa¿ czyni³ to
z gorliwoœci¹, wyró¿nia³ siê spoœród wielu innych.
Pewna osoba, która sprzeciwia siê beatyfikacji Jerzego, uzasadnia swoje zdanie twierdzeniem, ¿e Jerzy Ciesielski by³ po prostu bardzo poprawny. Uczêszcza³ na
Msze œw. i nabo¿eñstwa, by³ dla wszystkich uprzejmy
i mi³y, czyta³ pobo¿ne ksi¹¿ki, nie zachowywa³ siê nigdy
wulgarnie, w rozmowach o wierze nie krytykowa³ Koœcio³a, bardzo przejmowa³ siê tym, aby jednoczeœnie
utrzymaæ rodzinê i mieæ dla niej czas. Dla mnie wszystkie te argumenty œwiadcz¹ w³aœnie o œwiêtoœci. Bo œwiêtoœæ jest do osi¹gniêcia dla ka¿dego, dziêki wspó³pracy
ludzkiej woli i Bo¿ej ³aski. Przede wszystkim Jerzy nie
robi³ w ¿yciu nic, co sprzeciwia³oby siê Bogu. Wrêcz
przeciwnie, wszystko czym siê zajmowa³, czyni³ na Jego
chwa³ê.

Kajak
Jednym z atrybutów Jerzego Ciesielskiego by³ kajak.
Zreszt¹ jest on symbolem ca³ego tzw. Œrodowiska Karola Wojty³y. Coroczne wyjazdy na kajaki z ksiêdzem,
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a póŸniej biskupem Wojty³¹ sta³y siê legendarn¹ szko³¹
wiary dla krakowskiej m³odzie¿y akademickiej. W³aœciwie nie ma filmu o ¿yciu Wojty³y, w którym nie pojawia³yby siê kajaki. Przyjaciel Jerzego Ciesielskiego, Stanis³aw Rybicki, opowiada³ kiedyœ, jak z Jurkiem wieŸli
kajak na rowerach z Rynku Podgórskiego na pl. Lasoty
bez schodzenia z jednoœladów. Opowieœæ nie by³a jednak przechwa³k¹ o tê¿yŸnie fizycznej jej bohaterów, lecz
symbolem tego, jak kajak – zwyk³y sportowy sprzêt –
przyrós³ do ówczesnego duszpasterstwa. Do tego stopnia, ¿e kiedy Wojty³a zosta³ papie¿em, urz¹dzono mu
tak¿e „suche kajaki” we W³oszech! Tych czasów Jerzy
Ciesielski oczywiœcie nie doczeka³. Zgin¹³ 9 paŸdziernika 1970 r. na Nilu, w pobli¿u Chartumu w Sudanie.
Uton¹³ z dwójk¹ dzieci w katastrofie rejsowego statku
rzecznego – niczym alpinista znajduj¹cy œmieræ w górach, b¹dŸ ¿o³nierz gin¹cy na polu bitwy. W przypadku
œwiêtych postaci, okolicznoœci œmierci nie s¹ nigdy bez
znaczenia. Zawsze maj¹ wymiar symboliczny. Je¿eli
obok Jana Paw³a II zostanie beatyfikowany tak¿e i Jerzy
Ciesielski, bêdzie to oznacza³o, ¿e program duchowy
Karola Wojty³y dostosowany do zwyk³ych ludzi, paraj¹cych siê najzwyklejszymi zajêciami, uzyska³
wyj¹tkow¹ nobilitacjê i godny jest naœladowania przez
nas wszystkich. Kiedy ¿yje siê blisko Boga na co dzieñ,
a nie od œwiêta, nie ma znaczenia kiedy przyjdzie na nas
œmieræ...
Marcin Konik-Korn
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«PIEŒÑ S£ONECZNA» ŒW. FRANCISZKA Z ASY¯U
W WITRA¯U BRONOWICKIEJ ŒWI¥TYNI
W biuletynie parafialnym „Nie samym chlebem...”
przygotowanym na rozpoczêcie jubileuszu 100-lecia parafii, we wrzeœniu 2009 roku (nr 47), zosta³ zaprezentowany
tekst poœwiêcony mozaice w prezbiterium naszego koœcio³a, przedstawiaj¹cej Ostatni¹ Wieczerzê. Z kolei w numerze wydanym w bie¿¹cym roku, na zakoñczenie roku
jubileuszowego (nr 53), „przybli¿ono” obraz Stygmatyzacji œw. Franciszka z Asy¿u z o³tarza bocznego, zaœ w adwentowym – obraz Matki Bo¿ej Bronowickiej, znajduj¹cy
siê w analogicznym o³tarzu po drugiej stronie nawy. Opublikowane ju¿ teksty pozwoli³y „dojrzeæ” idei, aby na
przysz³oœæ, w ka¿dym kolejnym numerze pisma, prezentowaæ poszczególne elementy wystroju i wyposa¿enia naszej œwi¹tyni. Poniewa¿ do wa¿nych elementów wystroju
koœcio³a nale¿¹ tak¿e witra¿e, które poprzez ³¹cz¹cy siê
z nimi kolor odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu
przestrzeni sakralnej, dlatego w bie¿¹cym numerze biuletynu, chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden z nich, znajduj¹cy siê w naszej œwi¹tyni.
Witra¿, który zamierzam przybli¿yæ czytelnikom, ilustruje plastycznie „Pieœñ s³oneczn¹ albo pochwa³ê stworzeñ” œw. Franciszka z Asy¿u. Od 1993 roku wype³nia on
trójk¹tne okno nad wejœciem do koœcio³a, stanowi¹c jego
dominantê nie tylko ze wzglêdu na swoje walory artystyczne, ale tak¿e narracyjno-religijne. Zosta³ zaprojektowany przez krakowskiego artystê-plastyka, Józefa
Furdynê, a wykonaniem zajê³a siê pracownia witra¿ów A. i J. Zarzyckich w Krakowie, wspó³pracuj¹ca z artyst¹ w realizacji jego projektów.
Zanim jednak zapoznamy siê bli¿ej z samym witra¿em i plastyczn¹ interpretacj¹
Franciszkowej „Pieœni”, w której wyrazi³ on umi³owanie i czeœæ dla wszystkich stworzeñ, „zachêcaj¹c je aby
chwali³y Stwórcê”, wypada
wspomnieæ o miejscu oraz
okolicznoœciach i czasie jej
powstania. Ten bowiem,
jak¿e piêkny i bogaty w treœci hymn stworzeñ, który
w ustach jego Autora by³
„modlitw¹ cz³owieka, dla
którego tajemnica stworzonego œwiata przesta³a byæ
ta je mn ic¹”, Franciszek
u³o¿y³ w 1225 roku, ju¿ po
otrzymaniu stygmatów,
kiedy prawie niewidomy
z powodu choroby oczu,
mieszka³ przy koœciele œw.
Damiana w Asy¿u, maj¹c
schronienie w ubogiej chatce wykonanej z trzciny.
Dzia³o siê to przy tym samym koœciele, w którym
z krzy¿a (kopia jego znajduje siê równie¿ w naszej
œwi¹tyni) us³ysza³ on g³os
18

Chrystusa: „Franciszku, idŸ i odbuduj mój dom, bo – jak
widzisz – ca³y jest w ruinie”, i „przy którego odbudowie
Franciszek trudzi³ siê z godnym podziwu zapa³em”. By³o
to zatem miejsce najbardziej znacz¹ce dla Franciszka i bliskie jego sercu.
„Pieœñ s³oneczna” œw. Franciszka nale¿y z pewnoœci¹
do najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych jego modlitw. Do dzisiaj jest te¿ ona przedmiotem ró¿norodnych badañ i dociekañ, ale tak¿e inspiracj¹ dla wielu artystów. W ten nurt inspiracyjno-interpretacyjny wpisuje siê
równie¿ witra¿ bronowickiego koœcio³a. Centraln¹ partiê
kompozycji witra¿a wype³nia postaæ œw. Franciszka ubranego w habit, z widocznymi na jego ciele stygmatami.
Sprawia ona wra¿enie, jakby by³a unoszona, a sam Œwiêty
znajduj¹cy siê w ekstazie, na co wskazuj¹ równie¿ jego
roz³o¿one rêce i wzrok skierowany ku górze. Otaczaj¹ go
banderole w formie kolorowych wstêg, które wychodz¹c
spod jego stóp, zataczaj¹ kr¹g nad g³ow¹ Franciszka,
tworz¹c swoisty rodzaj aureoli. Na nich widniej¹ wypisane du¿ymi literami fragmenty hymnu stworzeñ. T³em dla
tak skonstruowanej kompozycji jest tak¿e stylizowana,
bujna i ró¿norodna roœlinnoœæ, fruwaj¹ce ptaszki oraz elementy asyskiej architektury sakralnej. Dope³nieniem tematycznym g³ównego okna jest nadto przeszklenie w¹skiego przeœwitu okiennego, miêdzy ostatnim przês³em
nawy, a ni¿sz¹ czêœci¹ zadaszenia nad chórem i wejœciem do koœcio³a, utrzymane w identycznej kolorystyce i formie. Na nim te¿, u samego szczytu, znalaz³y siê wypisane na banderolach pierwsze, najwa¿niejsze strofy Franciszkowej „Pieœni”, bêd¹ce uwielbieniem Boga-Stwórcy: „Najwy¿szy, wszechmocny i dobry Panie, / Tobie s³awa, chwa³a, uwielbienie / I wszelkie b³ogos³awieñstwo: / Tylko Tobie,
Najwy¿szy, one przystoj¹ (...)”.
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e
artysta, w witra¿u bronowickiego koœcio³a zastosowa³ wyj¹tkowo szerok¹ paletê barw, od
b³êkitów przechodz¹cych w fiolety, ró¿nego rodzaju odcienie
zieleni, ¿ó³tocienie i br¹zy, a¿ po
mocno nasycon¹ czerwieñ. Ta
ostatnia jest najbardziej widoczn¹ w górnych partiach
przeszklenia, gdzie ornament
przybiera jakby kszta³t p³omieni ognia. Witra¿ oddzia³ywuje
zatem nie tylko swoj¹ g³êbok¹
treœci¹ i form¹, ale tak¿e
œwiat³em, które dziêki umiejêtnemu zestawieniu kolorów,
przenika przez jego barwne
szk³a, dodaj¹c w³aœciwego klimatu œwi¹tyni, sprzyjaj¹cemu
skupieniu i modlitwie.
Adam J. B³achut OFM
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

odc. 11

ŒW. JOANNA BERETTA-MOLLA
Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia to œwiêto macierzyñstwa, przede wszystkim Bo¿ego macierzyñstwa Maryi,
ale i macierzyñstwa w ogólnoœci. Ono bowiem jest
wyj¹tkowym powo³aniem kobiety, wymagaj¹cym poœwiêcenia, mi³oœci ofiarnej i pe³nego zaanga¿owania.
Natomiast w dzisiejszych czasach, macierzyñstwo staje
siê bardzo czêsto jakby tylko dodatkiem i ostatnim
z celów, jakie zak³adaj¹ sobie ma³¿onkowie. Najpierw
wykszta³cenie, kariera zawodowa, ustabilizowana sytuacja materialna, a dopiero na koñcu dziecko. Podejmuj¹
przy tym wiele dzia³añ, aby dziecko nie przeszkodzi³o
im w powziêtych wczeœniej planach, z aborcj¹ w³¹cznie.
Dlatego w naszej rubryce „Œwiadkowie œwiêtoœci”,
przedstawiamy œw. Joannê Beretta-Molla, matkê, która
poœwiêci³a swoje ¿ycie, aby mog³o siê urodziæ i ¿yæ jej
czwarte dziecko.
Œw. Joanna Beretta-Molla urodzi³a siê 4 paŸdziernika 1922 roku w Magenta (Lombardia) we W³oszech.
By³a dziesi¹tym dzieckiem Albeta i Marii Beretta. Jej
rodzice, tercjarze franciszkañscy, byli ma³¿eñstwem
¿yj¹cym pe³ni¹ wiary i zasadami Ewangelii. Ojciec, który by³ zatrudniony jako
kasjer w spó³ce bawe³nianej, codziennie,
przed udaniem siê do
pracy, uczestniczy³ we
Mszy œw. Wieczorem
zaœ, ca³a rodzina gromadzi³a siê na wspólnej modlitwie, przy fig u rce Mat ki Bo¿ej.
Szczególnym dniem dla
rodziny by³a zawsze
niedziela, w ca³oœci poœwiêcona Bogu. Oprócz
udzia³u w Eucharystii,
Berettowie uczestniczyli tak¿e w nieszporach. Starsze dzieci
wraz z ojcem odwiedz a³y osoby w podesz³ym wieku, chorych i biednych, zanosz¹c im to, co zaoszczêdzi³a rodzina. Ka¿dy potrzebuj¹cy, który
puka³ do drzwi ich domu, nigdy nie odszed³
bez wsparcia. W domu
Berettów nigdy nie
by³o niczego zbytecznego. Je¿eli dzieci czegoœ
pragnê³y, to najpierw
ojciec pyta³ ich, czy jest
to niezbêdne, ucz¹c je
tym samym wyrzeczenia, a nawet podzielenia siê z biednymi czêœci¹ tego co konieczne,
a tak¿e wspierania

dzie³ dobroczynnych czy misji. W ten sposób rodzina
stawa³a siê szko³¹ charakteru, poœwiêcenia i œwiêtoœci
dla Joanny. Kiedy Joanna mia³a trzy lata, rodzina przenios³a siê do Bergamo. Tam w wieku 5 lat przyst¹pi³a
ona do Pierwszej Komunii Œwiêtej, a w 8. roku ¿ycia, do
sakramentu bierzmowania. Tak¿e w Bergamo uczêszcza³a do szko³y podstawowej i liceum. Joanna nie nale¿a³a do uczennic szczególnie uzdolnionych, ale za to
by³a bardzo gorliwa i pracowita. Codziennie te¿ uczestniczy³a we Mszy œw., a jej gorliwoœæ mia³a tak¿e wp³yw
na kolegów i kole¿anki. W roku 1934 rozpoczê³a nadto
dzia³alnoœæ w m³odzie¿owej akcji katolickiej.
W roku 1942 Joannê dotknê³y bolesne doœwiadczenia ¿yciowe, bowiem 29 kwietnia zmar³a nagle, w wieku 53 lat, jej matka, a cztery miesi¹ce póŸniej, tak¿e ojciec. Po ukoñczeniu liceum Joanna podjê³a studia medyczne; najpierw w Mediolanie a nastêpnie w Pawii,
które w 1949 roku uwieñczy³a doktoratem, zostaj¹c lekarzem chirurgiem. W roku 1952 zda³a tak¿e egzaminy
specjalistyczne w dziedzinie pediatrii, bo jak sama mówi³a, lubi³a leczyæ dzieci i mamy. Nadal jednak leczy³a
wszystkich, tak¿e starszych i biednych. Osiedli³a siê w Mesero, którego mieszkañcy szybko odkryli w niej cenn¹
per³ê. Nikomu bowiem
nie odmawia³a pomocy,
bez wzglêdu na porê
dnia czy zmêczenie,
a wszelkim jej czynnoœcim lekarskim, towarzyszy³a zawsze modlitwa. Tam, w Mesero,
w 1952 roku, spotka³a
o dziesiêæ lat starszego
od siebie Piotra Molla.
Równoczeœnie prze¿ywa³a dylemat, czy powinna wyjechaæ na misje jak tego wczeœniej
pragnê³a, czy te¿ wyjœæ
za m¹¿. Aby rozpoznaæ
wolê Bo¿¹, odby³a pielgrzymkê do Lourdes.
Pyta³a siê tak¿e swojego spowiednika, który
poradzi³ jej aby wysz³a
za m¹¿, bo tak bardzo
potrzeba dobrych matek. Ostatecznie w dniu
24 wrzeœnia 1955 roku
zawar³a ma³¿eñstwo
z Piotrem Molla, w koœ c i el e w Ma ge n ta ,
w którym wczeœniej
zosta³a ochrzczona.

dokoñczenie na s. 8
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Œw. Joanna Beretta-Molla, dokoñczenie ze s. 7
Ma³¿onkowie osiedlili siê póŸniej w Pontenuovo, pomiêdzy Magenta a Mediolanem, i zamieszkali w s³u¿bowym domu. W swoim ¿yciu wspólnym kierowali siê nastêpuj¹c¹ zasad¹: czyniæ jedynie to, co jest zgodne z wol¹ Bo¿¹ i z moralnoœci¹ autentycznie chrzeœcijañsk¹.
Prowadzili zatem normalne ¿ycie. Joanna nadal wykonywa³a zawód lekarza w Mesero; czasami towarzyszy³a
mê¿owi w podró¿ach za granicê. Razem wyje¿d¿ali tak¿e do teatru lub na koncerty do Mediolanu, albo zimow¹
por¹ na narty. Ka¿dy ich dzieñ koñczy³ siê wspólnie odmawianym ró¿añcem.
W 1956 roku przyszed³ na œwiat ich pierworodny
syn, Pierluigi, w 1957 – córka Maria Rita (popularnie
nazywana Mariolina), a w roku 1959 – druga córka,
Laura. W 1961 roku Joanna maj¹ca wówczas 39 lat,
by³a po raz kolejny w ci¹¿y. Dwa miesi¹ce póŸniej lekarz odkry³ u niej z³oœliwego guza macicy. Sytuacja
sta³a siê dramatyczna. Joanna, bêd¹c lekarzem chirurgiem i pediatr¹, zdawa³a sobie sprawê z powagi sytuacji
oraz z tego, ¿e operacja nie musi przynieœæ oczekiwanych rezultatów, bo guz na nowo mo¿e siê pojawiæ przed
zakoñczeniem ci¹¿y. Jedynym rozwi¹zaniem by³oby
usuniêcie ca³ej macicy, co jednak wi¹za³oby siê z przerwaniem ci¹¿y. Joanna nie zawaha³a siê ani przez moment. Z si³¹ i autorytetem powiedzia³a do lekarza: jeœli
chodzi o dokonanie wyboru miêdzy mn¹ a dzieckiem,
proszê siê w ogóle nie wahaæ. Proszê wybraæ – ¿¹dam tego – dziecko. Ratujcie je. Kap³anowi zaœ, który przyszed³ j¹ wyspowiadaæ i przyniós³ Komuniê, powiedzia³a:
mam ufnoœæ w Bogu. Tak. Teraz mam wype³niæ mój
obowi¹zek matki. Ponawiam przed Panem ofiarê mojego ¿ycia. Jestem gotowa na wszystko, byle tylko ocalono
moje dziecko. Wróciwszy do domu, pomimo powa¿nego

stanu i dotkliwego bólu, ca³y czas poœwiêca³a siê licznym obowi¹zkom matki.
W Wielki Pi¹tek, 20 kwietnia 1962 roku, Joanna
uda³a siê na oddzia³ po³o¿niczy w Monza. Poród by³
d³ugi i bolesny, a w Wielk¹ Sobotê, rano, przysz³a na
œwiat Joanna Emanuela. Niestety, stan matki nagle siê
pogorszy³; straszliwie te¿ cierpia³a. Aby opanowaæ silny
ból i unikn¹æ jêków, miêdzy zêbami trzyma³a chusteczkê. Ponadto ból i cierpienie powiêksza³a œwiadomoœæ
bliskiej œmierci i pozostawienia ma³ych dzieci i mê¿a.
Jej kalwaria zakoñczy³a siê 28 kwietnia 1962 roku, kiedy to Joanna odda³a swoj¹ piêkn¹ duszê Bogu.
Œmieræ Joanny bardzo dobrze ilustruj¹ s³owa Jezusa
Chrystusa: nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich (J 13,15). Niemniej, równie¿ ca³e jej ¿ycie by³o hymnem na czeœæ
prawdziwych wartoœci ¿ycia, prze¿ytego zgodnie
z Ewangeli¹. Papie¿ Pawe³ VI w czasie modlitwy Anio³
Pañski, w niedzielê 23 wrzeœnia 1973 roku, okreœli³ j¹
jako: m³od¹ matkê z diecezji Mediolañskiej, która by
daæ ¿ycie córce, poœwiêci³a swoje w œwiadomej ofierze.
Joanna Beretta-Molla zosta³a beatyfikowana przez
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II 24 kwietnia 1994 roku,
podczas Œwiatowego Roku Rodziny, natomiast jej kanonizacja mia³a miejsce 16 maja 2004 roku. W czasie
mszy œw. kanonizacyjnej, papie¿ podkreœli³ nie tylko heroizm œw. Joanny pod koniec ¿ycia, lecz tak¿e ca³¹ jej
egzystencjê. Na uroczystoœci byli obecni m.in. m¹¿ Joanny oraz najm³odsza córka, Joanna Emanuela, która
równie¿ jest lekarzem. Powiedzia³a ona wówczas, ¿e
chce oddaæ czeœæ mamie, poœwiêcaj¹c siê leczeniu osób
starszych i opiece nad nimi.
Stanis³aw Mazgaj OFM

CZY JAN RYBOWICZ ZAGOŒCI
W NASZEJ PAMIÊCI CZYTELNICZEJ?
Zanim 30 lat temu pozna³am osobiœcie Jana Rybowicza
by³am ju¿ po lekturze jego pierwszych opowiadañ. Przyznam, ¿e by³y œwietne, choæby to, „Jak zosta³em pisarzem”,
œwiadczy³y o sporym talencie pisz¹cego. Fakt, ¿e autor mieszka³ w nieodleg³ej od Tarnowa Lisiej Górze, wrêcz zobowi¹zywa³ mnie do tego, aby tê twórczoœæ œledziæ. Spotkanie z autorem u³atwi³ mi fakt, ¿e Rybowicz by³ czytelnikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Rozmowa z pisarzem –
szalenie oczytanym, inteligentnym cz³owiekiem, by³a frapuj¹ca, ale tak¿e trudna przez gwa³townoœæ jego reakcji, na
pogl¹dy, których nie podziela³. oraz dra¿liwoœæ i nieufnoœæ
Rybowicza do dalszego i bli¿szego mu otoczenia, zw³aszcza
w stosunku do wydawnictw, krytyków literackich i nêdznych
pisarzy, którzy wed³ug niego ciesz¹ siê niezas³u¿on¹ s³aw¹.
Œledzi³am jego twórczoœæ najpierw w prasie literackiej, póŸniej w kolejno wydawanych tomach prozy i wierszy.
Poczytujê sobie za zaszczyt i pewnego rodzaju przenikliwoœæ, ¿e uda³o mi siê nak³oniæ Rybowicza do powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie 15 dokumentów
– korespondencji wydawców, krytyków literackich, s³awnych
pisarzy, np. Tadeusza Nowaka, Józefa Barana, do niego, co
z pewnoœci¹ uchroni³o je przed zniszczeniem i nie podzieli³o
losu wielu innych, które poeta najzwyczajniej niszczy³.
Swoj¹ opini¹ o wysokim poziomie opowiadañ Jana Rybowicza w latach osiemdziesi¹tych XX w. podzieli³am siê z czytelnikami na ³amach Informatora wydawanego przez
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Wojewódzki Oœrodek Kultury w Tarnowie. Wielokrotnie
o tym pisarzu mówi³am w radiu, na spotkaniach z bibliotekarzami. Po œmierci autora, która nast¹pi³a w 1990 r. – Rybowicz
mia³ wówczas 41 lat, jeszcze dwukrotnie pisa³am o wybitnym
samotniku z Lisiej Góry – w 1995 r.– w Pos³owiu do tomu pt.
„Wiersze zebrane” wydanego przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne oraz drugi artyku³, w tym samym roku, opublikowa³am w Biuletynie Instrukcyjno-Metodycznym w Krakowie. Obydwa teksty traktowa³y o poezji Jana Rybowicza.
Po œmierci pisarza, mo¿na powiedzieæ, ¿e media, twórcy
i krytycy literaccy raczej incydentalnie zajmowali siê Rybowiczem. Szczêœliwie od 2006 roku zmar³y poeta zaw³adn¹³
dusz¹ artystów z zespo³u „Stare Dobre Ma³¿eñstwo”, zw³aszcza jego lidera – Krzysztofa Myszkowskiego. Dziêki zespo³owi zosta³y wydane 2 p³yty oparte na wierszach poety.
Za ¿ycia artysty wysz³y tylko 2 tomiki wierszy – „Byæ mo¿e
to” (1980) i „Wiersze” (1986). Tomik pt. „O’key’’, datowany na
rok 1990, ukaza³ siê po œmierci twórcy. Analizuj¹c tê twórczoœæ, mogê stwierdziæ, ¿e Rybowicz – g³oœny dziêki talentowi
– mimo ¿e ¿y³ i tworzy³ na obrze¿ach œrodowiska literackiego,
w latach osiemdziesi¹tych XX w., by³ jednym z najciekawszych polskich pisarzy. Refleksjê nad poezj¹ Rybowicza skupiê na jej trzech kluczowych problemach: odniesieniu do
mi³oœci, Boga i literatury.
Wielki, nieœmia³y samotnik, pokrywaj¹cy hardoœci¹, czasem wrêcz agresywnym zachowaniem g³êboko skrywan¹
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wra¿liwoœæ i potrzebê mi³oœci, w wierszu „Martwa natura”
napisa³: ¯eby by³o ¿ycie, // trzeba drugiego cz³owieka: // Kobieta,
mê¿czyzna, – niewa¿ne. // Tymczasem siedzê tu ci¹gle sam. // Malarz, który maluje maszyn¹ do pisania // martw¹ naturê.
O tym, jak dotkliwa jest jego samotnoœæ, pisze w liœcie do
dziennikarki El¿biety: „Zarobi³em ostatnio kupê forsy (...) i co
z tego ? Myœli Pani, ¿e cieszy mnie to wszystko (...). Nie, bo ja
sam uczestniczê w tym wszystkim, (...) samotnoœæ, nawet
z pieniêdzmi i pewnymi, powiedzmy sukcesami, s³aw¹ nawet
– jest nieludzka, jest nie do zniesienia”.
Gwa³towna mi³oœæ do El¿biety przysparza mu bólu. Kobieta, u stóp której chce z³o¿yæ mi³oœæ i swoj¹ samotnoœæ nie chce
– lub nie ma odwagi – przyj¹æ tego daru. W listach do niej
ods³ania siê ca³kowicie, oczekuje zrozumienia, t³umaczy swoje zachowanie: „(...) chcia³em ciê tylko dotkn¹æ (...). Moja samotnoœæ zabija mnie tak bardzo w ka¿dym dniu, ¿e chc¹c nie
chc¹c muszê robiæ takie ludzkie w koñcu odruchy. Przechodz¹c ko³o swego psa, muszê go dotkn¹æ, poczuæ pod palcami ¿ywe cia³o (...). Teraz mogê zrozumieæ, dlaczego wiêŸniowie w samotnych celach (...) oswajali czy do¿ywiali myszy
lub robaki”.
Obojêtnoœæ ukochanej kobiety to najgorsze, co mo¿e poetê
spotkaæ. W wierszu „Rozdra¿nienie” przekornie przeciwstawia brak w³asnej popularnoœci wœród wielkich tego œwiata,
kompletnemu brakowi zainteresowania ukochanej jego
osob¹. Wyostrzony na potrzebê akceptacji, przechowuje w pamiêci najmniejsze jej okruchy: Czasami tylko, ostro¿nie // Wydobywam z pamiêci ten gest, // Z jakim postawi³aœ przede mn¹ // kompot z rabarbaru // I zaraz, przera¿ony, // Chowam w panice ruch twojej rêki // Z powrotem w niepamiêæ, // aby nie zwariowaæ z czu³oœci.
„A ona cicha jak zmierzchanie” to najpiêkniejszy wiersz
mi³osny Rybowicza. Mi³oœæ wed³ug niego to bezpoœrednie
wra¿enie, prze¿ycie, ale tak¿e mo¿liwoœæ zanurzenia siê
w balsamicznych wspomnieniach, koj¹cych duszê. W ostatniej zwrotce tego wiersza poeta utrwala wra¿enie kruchoœci
i delikatnoœci ukochanej: W mych snach jej nie ma // Czemu, nie
wiem // Mo¿e dlatego nie chce byæ // by nie przeszkadzaæ.
W wierszach Rybowicza mo¿na odnaleŸæ wiele odniesieñ
do religii, Boga, przeznaczenia cz³owieka. Ze wszystkich
wierszy z krêgu eschatologicznego emanuje pogodzenie siê
z Bogiem, pokora, zaufanie i poddanie siê Bo¿ej woli. Wiersze
te s¹ bliskie „Psalmom” Jana Kochanowskiego, którego twórczoœæ niezwykle ceni³ autor „M³ynów Bo¿ych”. Wiersz „Cokolwiek zrobisz” napisany w1988 r. ma konwencjê modlitwy
i potwierdza zgodê autora na przyjêcie zes³anego mu losu: Cokolwiek zrobisz, bêdzie dobrze. // Panie Bo¿e – mówi¹c najogólniej.//
Cokolwiek zeœlesz mi, // Chorobê albo œmieræ, dobrobyt, nêdzê // Nie
bêdê siê sprzeciwia³. Ani razu. (...) Rób co chcesz, wszystko przyjmê
zawsze.
Ju¿ w pierwszym tomiku wierszy pt. „Byæ mo¿e to”,
w wierszu „Wszystko jest o’key’’, czytamy: Wszed³em w siebie //
W sensie ewangelicznym / / i pogodzi³em siê:// Z Bogiem, ludŸmi, samym sob¹ i wszystkim // Co mnie otacza // i co ja otaczam.
Z uœwiadomienia obecnoœci Boga wynika u poety têsknota
za porz¹dkiem moralnym i dobrem. Potwierdzaj¹ to utwory
„Jak daleko do Jeruzalem”, „Rozdwojenie prawdy”, „Udawaj”. Kluczem do zrozumienia podporz¹dkowania siê przez
poetê Bogu, jest dobroæ i ³agodnoœæ Boga, gdy tymczasem od
ludzi spotyka³y poetê wy³¹cznie szykany i potêpienie. Oto
fragment wiersza pt. „Znak”, dla zilustrowania tej opinii: Jest
pan notowanym przestêpc¹ politycznym // powiedzia³ do mnie jeden
tajniak // Jest pan pijakiem i chuliganem (...) jesteœ wyrodnym synem
// Kiedyœ, potem, wiele lat póŸniej // Pan Bóg przemówi³ do mnie //
Albo mi siê tak zdawa³ // – Moje dziecko – // A Jezus Chrystus // Mu
zawtórowa³: – Bracie – // i odt¹d wiedzia³em, // czego siê trzymaæ.
Zwróæmy uwagê na tê czêœæ dorobku poetyckiego Rybowicza, w której zg³êbia istotê pisarstwa, nazwan¹ „wypady do
wiecznoœci po poezjê”. W wierszu czytamy: A wiêc czego zazdroœcicie artyœcie // Bezsennych nocy ? // Anio³a œmierci, // Który
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jest jego codziennym anio³em stró¿em ? // Czy zazdroœcicie mu nêkaj¹cej // Go stugêbnej plotki, // Kiedy on pragnie zrozumienia.
Gdzie indziej napisze, ¿e: wiersze pisz¹ Ci // których zawiod³y
wszystkie przeciwbólowe œrodki. (...) wiersze // to, dla nich // uœmierzaj¹ce tabletki ze s³ów.
W czasie wywiadu udzielonego Józefowi Baranowi do
ksi¹zki „Autor”, Rybowicz mówi¹c o w³asnej twórczoœci podkreœla, ¿e wy¿ej we w³asnym dorobku ceni poezjê, gdy¿ „poezja jest czymœ szlachetniejszym, a tylko Bóg jest nad poet¹”.
Wysoki poziom artystyczny twórczoœci otwar³ Rybowiczowi
drogê do publikacji w powa¿nych periodykach literackich,
m.in. w „Twórczoœci”, „Literaturze”, „Wiêzi”. O jego twórczoœci bardzo pochlebnie wyra¿a³ siê nieskory do pochwa³ Artur Sandauer. Tê opiniê, œwiadomy w³asnej literackiej wartoœci pisarz, tak skomentowa³ w tomie „Inne opowiadania”:
„Dosta³em dziœ pochlebny list o moim pisaniu od samego Artura Sandauera. Poczciwy stary rozbójnik intelektualny. Wola³bym, aby te pochwalne pienia wydrukowa³ w którymœ
z pism literackich, mnie samego nie musi informowaæ kim jestem, ja wiem, kim jestem”.
Przepustk¹ do literatury by³ dla Jana Rybowicza jego talent. Sukces osi¹gn¹³, mimo ¿e nie pomog³y mu w tym ¿adne
uk³ady, koterie, umizgi. Z ogromn¹ determinacj¹ broni³ swoich tekstów, wobec wydawców by³ nieustêpliwy, czasami
wrêcz agresywny. Oczywiœcie, to nie mog³o mu przysparzaæ
przyjació³. Poczytujê to sobie za zaszczyt, ¿e osobiœcie zna³am
pisarza, posiadam te¿ podarowany przez niego tomik wierszy
„Byæ mo¿e to”, z dedykacj¹ od autora. Napisa³ w niej, ¿e prosi
o pamiêæ czytelnicz¹. Staram siê jej byæ wierna. Prawdziw¹
zaœ przys³ugê pamiêci twórcy zrobili artyœci ze „Starego Dobrego Ma³¿eñstwa”. Po³¹czenie œwietnych wierszy Rybowicza z muzyk¹ i interpretacj¹ Krzysztofa Myszkowskiego da³o
olœniewaj¹cy efekt! Ta twórczoœæ ¿yje i zdobywa nowe krêgi
wielbicieli, zw³aszcza wœród m³odzie¿y.
26 maja 2009 roku minê³a 60. rocznica urodzin Twórcy, który pogubi³ siê w ¿yciu, ale by³ znakomity w literaturze. Uszanujmy jego pamiêæ zaprzyjaŸnieniem siê z jego pisarstwem.
Niech nie zawstydzaj¹ nas mieszkañcy bardzo oddalonych od
Tarnowa stron Polski doskona³¹ znajomoœci¹ i poszukiwaniami ksi¹¿ek Rybowicza, który co by nie powiedzieæ, podgl¹da³
bliskie nam otoczenie, uwieczniaj¹c na kartach ksi¹¿ek nie tylko nasze wznios³e pobudki, czym mocno zrazi³ do siebie,
zw³aszcza mieszkañców swojej wsi. I jeszcze jedno. Jan Rybowicz od niedawna posiada na cmentarzu w Lisiej Górze nagrobek ufundowany z inicjatywy i za œrodki Zespo³u. Co roku
w maju artyœci ze „Starego Dobrego Ma³¿eñstwa” wystêpuj¹
w GOK-u w Œmignie na terenie gminy Lisia Góra z koncertem,
który ma przypominaæ autora „Wiochy Chodaków”. Uczestniczy³am w koncercie 30 maja br., dziel¹c siê z zebranymi
swoj¹ wiedz¹ o pisarzu. Ogromn¹ przyjemnoœæ sprawiaj¹ mi
2 p³yty z wierszami Rybowicza, – ta wydana w 2006 r. pt. „Tabletki ze s³ów” oraz najnowsza p³yta –„Jednoczas” posiadaj¹ca ju¿ status z³otej p³yty. Ta ostatnia, sk³ada siê z dwu
kr¹¿ków, tak¿e z filmow¹-biograficzn¹ opowieœci¹ o pisarzu.
Wiem, ¿e nagrali je szlachetni ludzie, którym przyœwieca³a
idea ocalenia dobra, zawartego w twórczoœci Jana Rybowicza,
st¹d pewnie K. Myszkowski w dedykacji, któr¹ zamieœci³ na
podarowanym mi egzemplarzu, napisa³: „Ku dobru, czyli
z ca³ego serca”. Inicjatywy zespo³u „Starego Dobrego Ma³¿eñstwa” na gruncie tarnowsko-lisiogórskim aktywnie wspiera
teraz Krzysztof Riebandt. Na p³ycie nagrobnej zaœ Jana Rybowicza jest zamieszczony fragment wiersza poety: „Ani jednej
myœli w g³owie”: Ani jednej troski w sercu // Ani jednej drzazgi
w mózgu // Wiecznoœæ.
Mam nadziejê, ¿e tam, gdzie zosta³ przez Boga powo³any,
odczuwa teraz mi³oœæ, akceptacjê i ciep³o, których Mu tu tak
bardzo na ziemi brakowa³o.
Zofia Rogowska
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MA£¯EÑSTWA MA£¯EÑSTWOM
O poradnictwie rodzinnym w archidiecezji krakowskiej z Mart¹ i Henrykiem Kuczajami –
diecezjaln¹ par¹ ma³¿eñsk¹ doradców ¿ycia rodzinnego rozmawia Agnieszka Konik-Korn
Przy wielu parafiach naszej archidiecezji istniej¹ poradnie rodzinne. Czy mo¿ecie Pañstwo powiedzieæ, co kryje siê pod t¹
nazw¹?
Marta Wierzbicka-Kuczaj: – W³aœciwa nazwa wspomnianych poradni to Katolickie Poradnie ¯ycia Rodzinnego. Obecnie w naszej Archidiecezji dzia³aj¹ trzy typy poradni: poradnie
przy parafiach, poradnie dla rodziny i poradnia specjalistyczna.
£¹cznie jest ich 95. W ka¿dej z nich pos³uguj¹ doradcy ¿ycia
rodzinnego i inne osoby gotowe nieœæ pomoc potrzebuj¹cym.
– Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na utworzenie poradnictwa rodzinnego
w naszej archidiecezji? Kiedy powsta³y pierwsze poradnie?
Henryk Kuczaj: – Inicjatorem uruchomienia poradnictwa rodzinnego w ramach dzia³alnoœci Wydzia³u Duszpasterstwa Rodzin i Instytutu Rodziny by³ ks. kard. Karol Wojty³a. By³a to
odpowiedŸ na naukê o roli œwieckich w Koœciele, bêd¹c¹ jednym z owoców Soboru Watykañskiego II. Niew¹tpliwy wp³yw
na decyzjê Kardyna³a mia³o ukazanie siê w 1968 r. encykliki
Paw³a VI Humanae vitae, w której papie¿ zachêci³, aby „równi
us³ugiwali równym”, tzn. ma³¿eñstwa ma³¿eñstwom. W Krakowie pierwsza poradnia dla narzeczonych i ma³¿eñstw powsta³a w 1969 r. a cztery lata póŸniej poradnia specjalistyczna
przy Bazylice Mariackiej, która dzia³a po dziœ dzieñ.
– Z jakimi problemami mo¿na zg³aszaæ siê do poradni rodzinnych?

¿ycia rodzinnego w jêzyku angielskim. Warto te¿ wiedzieæ, ¿e
ka¿dy doradca ¿ycia rodzinnego zna przynajmniej jedn¹ z metod Naturalnego Planowania Rodziny i s³u¿y pomoc¹ w zakresie rozpoznawania p³odnoœci w oparciu o naturalny rytm p³odnoœci.
– Sami Pañstwo pracujecie w poradnictwie rodzinnym. Czy
z Waszej perspektywy widaæ sens istnienia tego typu instytucji?
Henryk Kuczaj: – Oczywiœcie, ¿e widaæ sens. Zreszt¹ ka¿dy
chrzeœcijanin jest zobowi¹zany do niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Dzia³alnoœæ poradnictwa rodzinnego jest wyrazem
troski Koœcio³a o cz³owieka. Je¿eli dla Koœcio³a rodzina jest
drog¹ pierwsz¹, i z wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹, to istnienie
poradni, których misj¹ jest s³u¿ba prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie, jest po prostu koniecznoœci¹. O sensie istnienia poradni
œwiadczy to, ¿e ludzie do nich przychodz¹. Szkoda tylko, ¿e nie
wszyscy potrzebuj¹cy pomocy korzystaj¹ z pos³ugi doradców
¿ycia rodzinnego. S¹dzê, ¿e wynika to z niewiedzy o tym, ¿e do
poradni mo¿e przyjœæ ka¿dy. Bywa te¿ i tak, ¿e nawet sami parafianie nie wiedz¹, ¿e w rodzimej parafii istnieje katolicka poradnia ¿ycia rodzinnego. Myœlê, ¿e zadaniem nas, wierz¹cych
jest to, aby tak nie by³o. Propagowanie poradnictwa jest jedn¹
z form apostolstwa, w któr¹ ka¿dy bez problemu mo¿e siê
w³¹czyæ, o ile tylko bêdzie chcia³. Pomoc w pomaganiu to ju¿
naprawdê coœ! Tym, co najbardziej przekonuje o sensie istnienia poradni jest to, ¿e wokó³ nas ¿yje bardzo
du¿o ma³¿eñstw i rodzin, które naprawdê s¹
zagubione. Oby tylko chcieli z niej skorzystaæ,
zanim bêdzie za póŸno.
– Czy mo¿na mówiæ o jakichœ konkretnych
owocach pracy poradni w naszej archidiecezji?

Marta Wierzbicka-Kuczaj: – Wbrew obiegowej opinii poradnie nie s¹ przeznaczone tylko dla narzeczonych. Mimo ¿e przygotowuj¹cy siê do sakramentu ma³¿eñstwa zobligowani s¹ do
trzech wizyt w poradni ¿ycia rodzinnego, to do poradni mo¿e
przyjœæ ka¿dy kto ma problemy osobiste, ma³¿eñskie, rodzinne
czy wychowawcze. Jeœli okazuje siê, ¿e w konkretnym przypadku konieczna jest pomoc specjalistyczna, to szukaj¹cy pomocy
s¹ odsy³ani do poradni specjalistycznej lub instytucji, która
s³u¿y ludziom w zgodzie z nauk¹ Koœcio³a. W poradni przy Bazylice Mariackiej, oprócz doradcy, dy¿ur pe³ni psycholog, psychiatra, radca prawny, kap³an, specjalista od problemów alkoholowych, instruktor NPR i specjalista od trudnoœci z poczêciem dziecka. Nowoœci¹ jest te¿ udzielanie porad przez doradcê
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Marta Wierzbicka-Kuczaj: – Je¿eli chodzi
o poradnictwo, to trudno wskazaæ wymierne
owoce. Rozwi¹zywanie trudnoœci ma³¿eñskich
i rodzinnych to przecie¿ proces. Bywa, ¿e osoba, która raz odwiedzi³a poradniê nigdy ju¿ do
niej nie wraca. Powody mog¹ byæ ró¿ne. Jedni
nie wracaj¹, bo wizyta w poradni pomog³a,
a inni dlatego, ¿e nie przynios³a oczekiwanego
rezultatu. Tego nie jesteœmy w stanie siê dowiedzieæ. W poradni obowi¹zuje pe³na dyskrecja, a kiedy osoba sobie tego ¿yczy, to równie¿ anonimowoœæ. Osobiœcie ufam, ¿e ka¿da
wizyta w poradni przynosi dobre owoce, choæ
niekoniecznie zauwa¿ane od razu. Bywa, ¿e
spotkanie z doradc¹ zacznie przynosiæ pozytywne skutki dopiero po d³u¿szym czasie.
Wa¿ne, aby zg³aszaj¹ca siê do poradni osoba
wiedziona nadziej¹ na poprawê swojego losu
nie utraci³a jej, a wrêcz przeciwnie wzmocni³a
j¹. Ostatecznie pomóc mo¿na komuœ, kto zgodzi siê na przyjêcie pomocy. Sukces uzale¿niony jest od si³y, determinacji i zgody na wspó³pracê nie tylko z doradc¹, ale nade wszystko z Panem Bogiem. Niezast¹pione w tym wzglêdzie jest korzystanie
z Sakramentów œwiêtych, których depozytariuszem jest
Koœció³. Ka¿de dobro wyœwiadczone drugiemu w imiê Boga ma
sens i wartoœæ. Dlatego osobiœcie jestem spokojna o owoce misji jak¹ pe³ni¹ doradcy w katolickich poradniach ¿ycia rodzinnego. Chcia³abym jeszcze dodaæ, ¿e wszystkie porady w katolickich poradniach s¹ bezp³atne. Natomiast informacje
o wszystkich poradniach w archidiecezji krakowskiej znajduj¹
siê na stronie internetowej Wydzia³u Duszpasterstwa Rodzin
www.wdr.diecezja.krakow.pl.
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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. 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
15 lutego 2011 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê.
oprac. MH
1

1. Pierwsza Bo¿onarodzeniowa Msza
œwiêta
2

2. Np. franciszkanin
3

3. By³ nim Adam Mickiewicz
4

4. Miejsce narodzenia œw. Ojca Pio

5

5. Tradycyjna ryba wigilijna

6

6. Popularna nazwa pomnika na Krakowskim Rynku G³ównym
7. Gdy siê pierwsza pojawi na niebie
siadamy do wieczerzy wigilijnej

7

8

8. Tam w 1223 r. powsta³a pierwsza szopka bo¿onarodzeniowa

9

9. Adam, papieski fotograf
10

10. Prawdziwe nazwisko Œw. Brata Alberta
11

11. Poeta z Lisiej Góry
12

12. W 79 r. jego wybuch zniszczy³
Pompeje

13

13. £agiewnicka œwiêta
14

14. Tam mieœci siê nasz panteon
narodowy
15

15. Uczniowie Chrystusa

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ ksi¹¿ka
Piêkna Polska., otrzymuje p. Czes³awa ¯urek. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Brat
naszego Boga”.

WARTO

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

Andrzej Kozio³, Zapomniany Kraków. Spis
rzeczy minionych. Kraków 2007, ss. 250.
Autor wyda³ kilkanaœcie ksi¹¿ek poœwiêconych Krakowowi. Obecna ksi¹¿ka opowiada o obyczajach, wydarzeniach, przedmiotach i ustroju przesz³oœci Krakowa.
Polecamy j¹ wszystkim mieszkañcom
naszego miasta, tym najm³odszym i tym
najstarszym. Czytaj¹c j¹ czuje siê osobiste
zainteresowanie autora minionym pó³wieczem.
BMK

Ks. Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II, mi³oœnik
gór i przyrody. Kraków 2007, ss. 384.
Materia³y z Konferencji Naukowej AWF
Kraków, 13 X 2005. Wydane z serii „Studia
i monografie”, nr 40.
Na konferencji dokonano próby ukazania wiêzi Ojca Œwiêtego z turystyk¹ i przyrod¹, zw³aszcza z ukochanymi Jego górami,
w oparciu o relacje uczestników tych
wspólnych wêdrówek. Konferencja by³a te¿
form¹ ho³du spo³ecznoœci akademickiej dla
Jana Paw³a II.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
GRUDZIEÑ-STYCZEÑ-LUTY-MARZEC
2010

2011

08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczê01.01. Nowy Rok. 44. Œwiatowy Dzieñ Pokoju
cia NMP, Patronki i Królowej Zakonu
03.01. Rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej, czyli tzw. kolêdy
Serafickiego. Dodatkowa Msza œw.
06.01. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
00
o godz. 9
07.01. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
12.12. 3. Niedziela Adwentu (Gaudete)
09.01. Niedziela Chrztu Pañskiego
13.12. Dzieñ Modlitwy za ofiary stanu wojennego
18.01. Rozpoczêcie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
25.01. Œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a; zakoñczenie Mo24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ
02.02. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego. 15. Œwiatowy Dzieñ ¯ycia
2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian i dobroKonsekrowanego
czyñców koœcio³a i klasztoru
04.02. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
11.02. 19. Œwiatowy Dzieñ Chorego. Na Mszach œw. udzielenie
26.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Msze œw.
sakramentu namaszczenia chorych
jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
04.03. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
27.12. Œwiêto œw. Jana, Aposto³a i Ewangelisty
08.03. Ca³odzienna adoracja w koœciele. O godz. 900 – dodatkowa
28.12. Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
Msza œw.
31.12. Zakoñczenie Starego Roku. O godz. 1715 – nabo¿eñstwo
09.03. Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie Wielkiego Postu
b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie roku
1800 – Msza œwiêta
W czasie kolêdy Kancelaria Parafialna bêdzie czynna w œrodê i sobotê w godz. 1000–1100. W sprawach pilnych prosimy kontaktowaæ siê
bezpoœrednio z Ojcem Proboszczem! Tel. 12 637 55 96 lub kom. 662 380 402.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
PONIEDZIA£EK 03.01.2011
ul. Ojcowska: numery 2–58, 3–19 blok
WTOREK 04.01.2011
ul. Ojcowska: numery 62–88, 23–59,
blok 23A, 23B, 23C
ŒRODA 05.01.2011
ul. Ojcowska: numery 90–120A, 61A – 105
PI¥TEK 07.01.2011
ul. Ojcowska: numery 122–158, 107–129
SOBOTA 08.01.2011
ul. Ojcowska: numery 160–176, 131–161,
ul. Okrê¿na, ul. Na Wyrêbê
PONIEDZIA£EK 10.01.2011
ul. Pasternik, ul. Zaborska
WTOREK 11.01.2011
ul. Sosnowiecka, Smêtna, Lazurowa, Radzikowskiego,
ul. Sosnowiecka – bloki: 11A I B

ŒRODA 12.01.2011
ul. Stawowa
CZWARTEK 13.01.2011
ul. Che³moñskiego i Œmia³a
PI¥TEK 14.01.2011
ul. Jasnogórska, Stelmachów, Ho¿a, S³otna, Dzielna, Chmurna,
Waleczna, Nawojowska
SOBOTA 15.01.2011
ul. Budrysów, ul. Szarotki, ul. Na Polach (numery nieparzyste
z wyj¹tkiem bloków), ul. Dziewanny i Pejza¿owa
PONIEDZIA£EK 17.01.2011
ul. Na Polach (nr parzyste),
ul. Na Polach – bloki nr 3, 25, 27 i 29
WTOREK 18.01.2011
ul. Na Polach – bloki nr: 31, 33 i 35
ŒRODA 19.01.2011
ul. Starego Dêbu

Czas wizyty duszpasterskiej, to wspólna modlitwa kap³ana z rodzin¹ oraz b³ogos³awieñstwo, które za poœrednictwem kap³ana Bóg pozostawia w ka¿dej rodzinie, która go z wiar¹ przyjmuje.
Wizytê duszpastersk¹ rozpoczynamy o godz. 1500, w sobotê o godz 1400. Rodziny, które nie mog¹ z ró¿nych powodów przyj¹æ kap³ana
w wy¿ej wyznaczonym terminie, a pragn¹ to uczyniæ w innym czasie, prosimy o kontakt z parafi¹.

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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