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SZCZYPTA POPIO£U NIE ULECZY, ALE...
Œrod¹ Popielcow¹ Koœció³ rozpoczyna Wielki Post.
Przed nami kolejnych czterdzieœci intensywnie prze¿ywanych dni refleksji i duchowej odnowy. Jest to czas osobistych postanowieñ, pokuty i umartwienia. Rozpoczyna
ten okres uroczyste posypanie g³ów popio³em, na znak
kruchoœci i przemijalnoœci ludzkiego ¿ycia, bowiem ci,
którzy widz¹ swoje grzechy i z ca³ego serca pragn¹ nawrócenia, wówczas szczerze wyznaj¹ jak Abraham, ¿e s¹
jedynie „py³em i prochem” (Rdz 18, 27).

Zofia Korzeñska
Popió³ i zmartwychwstanie
Koœció³ nam przypomina:
„Z prochu powsta³eœ
i w proch siê obrócisz”.
Lecz Chrystus powiedzia³,
¿e zmartwychwstaniemy,
i to równie¿ w ciele.
Jak te prochy nasze,
wroœniête w roœliny, sp³ukane do rzek i mórz,
wyparowane w chmury –
jak siê te cz¹steczki odnajd¹
i zlepi¹ znowu w ca³oœæ?
¯e ta ca³oœæ siê mo¿e odtworzyæ,
to jakoœ pojmujê,
bo wierzê w osobist¹ matrycê,
dan¹ ka¿demu od Boga.
Ale ¿eby ta matryca
potrafi³a œci¹gn¹æ z kosmosu
moje nêdzne prochy,
to ju¿ przerasta ludzkie pojmowanie.
Wszak ca³y wszechœwiat
musi w tym wzi¹æ udzia³.
Jak siê tu nie zdumiewaæ
Tw¹ nadkosmicznoœci¹,
Stwórco nasz i Panie!
Muszê zaiste uklêkn¹æ dziœ przed Tob¹ w koœciele,
by przez szczyptê prochu
jakiœ b³ysk prawiedzy mnie musn¹³,
by serce otworzy³ na cierpienie Chrystusa,
który kosmiczny cud zmartwychwstania
nam wys³u¿y³.
Œroda Popielcowa

Chrzeœcijanie symbol popio³u zaczerpnêli z bogatej tradycji ¿ydowskiej. Stary Testament wielokrotnie bowiem
odwo³uje siê do popio³u, aby w ten sposób ukazaæ ró¿ne
stany i emocje w ¿yciu cz³owieka. Nic wiêc dziwnego, i¿
ten symbol przyj¹³ siê równie¿ w chrzeœcijañskiej tradycji.
Bo popió³, to równie¿ oczyszczenie. Znak pokuty i uni¿enia przed Bogiem. Tym jêzykiem symbolu wyra¿amy
wiêc ca³¹ prawdê o ludzkiej s³aboœci i sk³onnoœci do grzechu. Kto grzech dostrzega w swoim ¿yciu, a tak¿e nieuniknion¹ koniecznoœæ œmierci, ten lepiej pojmie i zrozumie nadziejê, jak¹ daje œwiatu Chrystusowa Ewangelia. Po
to bowiem przyszed³ On na œwiat, aby poprzez ukrzy¿owanie i swoje zmartwychwstanie pokonaæ z³o grzechu
i jego skutki. W Chrystusie spe³ni³y siê prorockie zapowiedzi Mesjasza, który pociesza wszystkich zasmuconych. Ostatecznie, to w³aœnie im daje wieniec chwa³y zamiast popio³u (por. Iz 61, 2–3). St¹d te¿, kto przyjmuje
z pokor¹ popió³ na g³owê, ma szansê, aby kiedyœ ten wieniec otrzymaæ. Oczywiœcie, ta szczypta posypanego na
g³owê popio³u nie uleczy od razu duszy, ale jest wspania³¹
okazj¹, aby znów swoje ¿ycie rozpocz¹æ od nowa, œwiadomie i dobrowolnie, w duchu prawdy, pokuty i umartwienia.
Ka¿dy dzieñ jest wiêc odpowiednim momentem, by
dokonaæ w sobie przemiany serca i powróciæ do Boga
i aby zrozumieæ, co tak naprawdê znacz¹ s³owa: „Z prochu powsta³eœ i w proch siê obrócisz” oraz „Nawracajcie
siê i wierzcie w Ewangeliê”.
Wielki Post jest w³aœnie tym odpowiednim czasem naszych wyborów i przemian. Sam bowiem Bóg wychodzi
naprzeciw ludzkim pragnieniom, wskazuj¹c w³aœciw¹
drogê ku niebu. Trzeba przy tym uœwiadomiæ sobie tê naturaln¹ znikomoœæ i przemijalnoœæ naszego istnienia, aby
z radosn¹ nadziej¹ powróciæ kiedyœ do Pana po to, by
œmieræ nie obróci³a nas tylko w zwyczajny proch. I niech
nie zwiod¹ nas przekonania o osobistej wy¿szoœci, czy
œwiêtoœci. Nic tak nie obna¿a cz³owieka jak jego pycha.
Dlatego, aby nasze nawrócenie by³o prawdziwe i szczere,
nie wolno nam nigdy zapomnieæ s³ów samego Chrystusa:
„Strze¿cie siê, ¿ebyœcie uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed ludŸmi po to, aby was widzieli; inaczej nie
bêdziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1).
Nigdy nie jest za póŸno, aby tê garœæ sypanego na
g³owê popio³u w pierwszy dzieñ Wielkiego Postu, zamieniæ w brylant dobrych, szlachetnych i bezinteresownych
uczynków, które ostatecznie poprowadz¹ od zwyk³ej
i szarej codziennoœci, do wiekuistej i szczêœliwej radoœci
w niebie.
Eligiusz Dymowski OFM
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QUO VADIS DOMINE?
Bóg tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne
(J 3, 16)
W okresie poprzedzaj¹cym Dzieñ Mêki Pañskiej
i zmartwychwstania musimy siê zastanowiæ nad cudem
odkupienia naszych win i odpowiedzieæ na pytanie, czy
dzieñ dzisiejszy nie zmusza Zbawiciela do ponownego
wejœcia na Golgotê.
Spotykamy co dzieñ Chrystusa na swojej drodze ¿yciowej – w domu, w pracy, w szkole, w koœciele, jest obok
nas nieustaj¹co.
Dzisiaj na postawione pytanie „Quo vadis, Domine?”
uzyskalibyœmy odpowiedŸ podobn¹ do danej ongiœ œw.
Piotrowi – „idê daæ siê ponownie ukrzy¿owaæ”. Widocznie jedna mêka na krzy¿u nie nauczy³a nas mi³oœci bliŸniego, umi³owania prawdy, unikania fa³szu i zaprzedania siê „doczesnym wartoœciom”. Tymczasem, Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II (w: Przekroczyæ próg nadziei, s. 59) poucza nas, ¿e „ten œwiat, który ukazuje siê jako wielka
konstrukcja poznawcza stworzona przez cz³owieka, jako postêp i cywilizacja, œwiat jako wspó³czesny system
œrodków przekazu... Taki œwiat nie jest zdolny w pe³ni
uszczêœliwiæ cz³owieka”.
Ju¿ œw. Pawe³ w liœcie do Rzymian (Rz 8, 20) mówi³
o znikomoœci ziemskiego ¿ycia i o tym, ¿e nieœmiertelnoœæ przychodzi jedynie od Boga.
Dlaczego nie pamiêtamy na co dzieñ tych prostych
praw odwiecznych dla cz³owieka?
Nale¿y tutaj podkreœliæ z ca³¹ moc¹, ¿e oddanie ¿ycia
przez Syna Bo¿ego w imiê zbawienia cz³owieka, paradoksalnie sta³o siê œmierci¹ samej œmierci. Mi³oœæ zwyciê¿y³a œmieræ i o tym mamy pamiêtaæ.
Tak wiele nam dano – a my przechodzimy obok
Chrystusa id¹cego na Golgotê naszych czasów wype³nionych pych¹, g³upot¹, zak³amaniem, brakiem
mi³osierdzia. Stajemy siê œlepi, g³usi i niemi. Z maniakalnym uporem brniemy w kruch¹ doczesnoœæ, bior¹c
j¹ za miernik wartoœci istnienia.
Czy nie s³yszymy ju¿ g³osu sumienia i gardzimy dekalogiem?
Wielu s³yszy g³os sumienia, ale nie dostrzega istoty
objawienia, bo nie ma czasu na sprawy duchowe. Poprawê odk³adamy „na potem”, tzn. „na nigdy”, bo przecie¿ nie znamy kresu swojego ziemskiego bytu, czy zatem zd¹¿ymy?
Cz³owiek odczuwa podœwiadomie brak sensu ¿ycia
na ziemi, jeœli nie by³oby ono drog¹ do wiecznoœci.
Hedonistyczna wspó³czesna „kultura” jest przemijaniem, prowizork¹ trwania.
„Dyktuje ona konsumpcyjny styl ¿ycia, w którym
brak czasu dla spraw duchowych, rachunku sumienia
wobec Boga i bliŸnich” (cyt. za: Kobiety w ¿yciu Jana
Paw³a II, s. 221 – wypowiedŸ: Watykan 18.10.1997 r.).
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Stajemy co dzieñ na peronie z napisem „¿ycie wieczne”, czekamy na swój poci¹g nie znaj¹c dnia przyjazdu
ani godziny odjazdu. Jedyny baga¿, jaki mo¿emy zabraæ
w tê ostatni¹ podró¿, to dobre uczynki dyktowane
mi³oœci¹ Boga i bliŸniego i o tym nale¿y pamiêtaæ!
Dlaczego wiêc nierozs¹dnie tyle energii tracimy na
b³ahe sprawy? Mo¿e nie rozpoznajemy ju¿ rzeczy istotnych dla naszego przysz³ego ¿ycia? Przez nieprawoœci
nasze Odkupiciel pod¹¿a ponownie na Golgotê. Ile
jeszcze razy cz³owiek bêdzie Go krzy¿owa³?
Pomyœlmy przez moment – jesteœmy tylko py³kiem
bezkresnego kosmosu, a puszymy siê jak dumne pawie
i zapominamy o codziennym naszym przemijaniu. Co
zostawimy po sobie potomnym? Czy tylko czyny niegodne dzieci Bo¿ych?
Nie wolno nam za mi³oœæ Boga p³aciæ bylejakoœci¹
¿ycia i obojêtnym sercem. Istota naszego cz³owieczeñstwa zawiera siê w wartoœciach duchowych niewymiernych czasowo – budowanych na dekalogu.
W okresie rozpamiêtywania Golgoty i zmartwychwstania musimy znaleŸæ czas na wyciszenie ziemskich
spraw i zejœæ w g³¹b swej duszy. Poznamy wtedy w³asn¹
wartoœæ, tê prawdziw¹, nieprzemijaj¹c¹ i uda nam siê
wkroczyæ na œcie¿ki Pañskie.
Nie bêdziemy ju¿ zmuszeni pytaæ id¹cego Chrystusa
„Quo vadis, Domine?” Bo nie bêdzie ju¿ ponownej Golgoty.
Warto wiêc zadumaæ siê na sob¹, œwiatem, bliŸnim,
kierunkiem naszej drogi, by móc w ka¿dej chwili zawróciæ z tej z³ej, dopóki jeszcze dany nam jest czas ¿ycia
ziemskiego.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Quo vadis?
Opuœci³ przydro¿n¹ kapliczkê
Chrystus w cierniowej koronie.
Quo vadis, Domine?
Wracam na Golgotê,
aby œlepi ujrzeli Boga,
g³usi us³yszeli jego g³os,
a niemi przemówili broni¹c krzy¿a.
Tak rzek³ Pan i odszed³
ponowiæ ofiarê
odkupienia.
2011
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WIELKOPOSTNA MODLITWA
CODZIENNOŒCI
Z codziennoœci wo³am do Ciebie Panie, abyœ zechcia³ mnie wys³uchaæ i obroniæ przed z³em.
Dziêkujê Ci Jezu kuszony na pustyni, ¿e co rok
w Wielkim Poœcie pozwalasz mi walczyæ z marnotrawstwem czasu, inteligencji, pustoty i pró¿noœci.
Uœwiadamiasz, ¿e muszê zrozumieæ, i¿ czas zosta³ mi
dany, aby go wykorzystaæ do dawania mi³oœci innym.
Dziêkujê Ci Jezu nauczaj¹cy w wieczerniku, za to,
¿e zostawiaj¹c mi swoje Cia³o i Krew, umocni³eœ mnie
do walki ze z³em w swoim ¿yciu, da³eœ si³ê do pokonywania codziennego zw¹tpienia, bezsensownej bieganiny za mamon¹ i pokusy ³atwego rozczulania siê
nad sob¹.
Dziêkujê Ci Jezu, zdradzony przez ucznia, za mo¿liwoœæ zrozumienia istoty wiernoœci Przykazaniom
Bo¿ym, których przestrzeganie jest gwarancj¹ nieœmiertelnoœci. Za ka¿dy moment, kiedy zwyciêsko
podejmujê decyzjê i pozostajê wierna.
Dziêkujê Ci Jezu, modl¹cy siê w Getsemani, ¿e pozwalasz mi zwracaæ siê do Ciebie tak prosto i zwyczajnie, jak do przyjaciela. Do Boga mogê mówiæ
o wszystkim, o czym chcê, bez dworskich uk³onów,
bez stresu przed œmiesznoœci¹ i krytyk¹. Da³eœ mi modlitwê, jak ³askê, z której jeœli umiem korzystaæ, pozostajê sob¹ w Bo¿ych objêciach.
Dziêkujê Ci Jezu pojmany i umêczony, ¿e jako niedoœcigniony wzór cierpliwoœci i pokory, postawi³eœ
wysokie wymagania, wszystkim, którzy agresjê,
chamstwo i cwaniactwo, t³umacz¹ koniecznoœci¹
obrony przed otaczaj¹c¹ demoralizacj¹, wyœcigiem
szczurów, walk¹ o przetrwanie.
Dziêkujê Ci Jezu ukrzy¿owany, ¿e nawet wtedy,
myœla³eœ o Tych, których zostawiasz, aby zabezpieczyæ im najlepsz¹, mo¿liw¹ opiekê na przysz³oœæ –
Twoj¹ Matkê. ¯ebym nie zosta³a sama, kiedy Ciebie
zabraknie. Choæ nigdy Boga nie zabraknie dla tych,
co Go szukaj¹, mam jeszcze Orêdowniczkê spod
Krzy¿a.
Przepraszam Ciê Jezu za to, ¿e marnotrawiê czas
na sprawy b³ahe, puste, pró¿ne.
Przepraszam Ciê Jezu za to, ¿e nie w pe³ni korzystam z ³aski p³yn¹cej z Eucharystii, ¿e Jej nie rozumiem, ¿e Jej nie pragnê tak jak powinnam.

Przepraszam Ciê Jezu za ka¿d¹ zdradê i niewiernoœæ Tobie, Przykazaniom i swoim przekonaniom, ¿e
nie potrafiê broniæ Ciebie i Bo¿ego Królestwa przed
Tymi, którzy kpi¹, oœmieszaj¹, zwalczaj¹.
Przepraszam Ciê Jezu, ¿e jestem upartym,
ma³omównym, zamkniêtym w sobie egocentrykiem,
któremu w³asna pró¿noœæ i lenistwo zamyka usta
przed szczerym wyznaniem ludzkiej ma³oœci
i u³omnoœci w trakcie modlitwy. Czy dlatego modlitwa moja, to czêsto tylko proœba o coœ lepszego dla
mnie?
Przepraszam Ciê Jezu, za brak cierpliwoœci t³umaczony zmêczeniem, za brak pokory usprawiedliwiany koniecznoœci¹ obrony w³asnej godnoœci.
Przepraszam Ciê Jezu, ¿e mi³oœæ do bliŸniego jest
najtrudniejszym zadaniem, jakie zada³eœ nam,
uczniom swoim, nieudolnym naœladowcom Twojej
mi³oœci do nas. I jeœli dzielenie siê z bliŸnim wszystkim co posiadam jest dla mnie trudne, to w³aœnie dlatego, ¿e niczego nie nauczy³a mnie „lekcja Krzy¿a”.
Przede mn¹ czas Wielkiego Postu – Czas modlitwy,
Nauki prawdziwej mi³oœci p³yn¹cej z Krzy¿a Jezusa,
czas prawdziwych i szczerych uczynków wynikaj¹cych z wiary, ¿e tylko takie prze¿ycie tego czasu,
przygotuje nas na autentyczn¹ radoœæ Zmartwychwstania.
Wielki Post 2011

Ma³gorzata Palim¹ka

Justyna Trembecka

Rekolekcje
Trzeba bardzo –
Bardzo nisko
Skroñ pochyliæ...
I to wszystko.
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DROGA
KRZY¯OWA
WE WNÊTRZU
BRONOWICKIEGO
KOŒCIO£A
„Droga Krzy¿owa” nale¿y do nabo¿eñstw pasyjnych szczególnie kultywowanych w okresie Wielkiego
Postu, ale – jak to jest w zwyczaju chocia¿by w koœcio³ach franciszkañskich – jest ona odprawiana równie¿ w ka¿dy pi¹tek ca³ego roku kalendarzowego. St¹d
te¿ stacje Drogi Krzy¿owej, rozmieszczone przewa¿nie
w nawie koœcio³a, nale¿¹ do sta³ych i bardzo wa¿nych
elementów wyposa¿enia i wystroju ka¿dej œwi¹tyni.
Obowi¹zuj¹cy obecnie cykl 14 stacji, które ukazuj¹ plastycznie drogê krzy¿ow¹ Chrystusa (od pretorium
Pi³ata, poprzez przejœcie na górê Golgotê, ukrzy¿owanie i z³o¿enie w grobie), upowszechni³ siê w Koœciele
ju¿ z pocz¹tkiem XVIII wieku. Ka¿da z owych 14 stacji
jest najczêœciej wielopostaciowym przedstawieniem
danej sceny, maj¹cym charakter narracyjny, chocia¿ niejednokrotnie postacie bywaj¹ zredukowane do dwóch
lub trzech, najbardziej istotnych osób. Mog¹ one mieæ
zarówno formê malowanych obrazów, b¹dŸ te¿ wystêpowaæ jako rzeŸbione, czy nawet wykonane w innych,
wspó³czesnych technikach i tworzywach. Istotny jest
nadto fakt, ¿e stacje Drogi Krzy¿owej, nie tylko wyznaczaj¹ w koœciele symboliczn¹ trasê przejœcia Chrystusa
z krzy¿em ulicami Jerozolimy, pocz¹wszy od miejsca
skazania u Pi³ata, a¿ do z³o¿enia w grobie, ale poprzez
ilustruj¹ce je przedstawienia, wydatnie pomagaj¹ wiernym w rozwa¿aniu i prze¿ywaniu Jego bolesnej mêki.
Takimi s¹ równie¿ – i to nie tylko w wymiarze sakralnym, ale i artystycznym – obecne stacje Drogi Krzy¿owej bronowickiego koœcio³a, wykonane w latach
1990–1991. Usytuowano je wzd³u¿ nawy koœcio³a, po
obu jej stronach. Ze wzglêdu na ukoœne formy p³aszczyzn stropo-dachowych nawy, schodz¹cych bardzo
nisko posadzki, umieszczono je parami po dwie, na odpowiednio przygotowanych drewnianych konstrukcjach-szafkach, opracowanych przez architekta Józefa
Dutkiewicza.
Obrazy poszczególnych stacji zosta³y namalowane
technik¹ olejn¹ na sklejce z podk³adem klejowo-kredowym, o wymiarach 90 × 130 cm. S¹ one dzie³em
autorskim krakowskiego artysty-malarza, Adama Su4

zina, który wykona³ je wed³ug w³asnej kompozycji, niemniej w œcis³ym zwi¹zku z jego kopi¹ „krzy¿a franciszkañskiego”, z asyskiego koœcio³a œw. Damiana, znajduj¹c¹ siê równie¿ w koœciele. Przede wszystkim
wyró¿nia siê jednolity typ twarzy Chrystusa we
wszystkich stacjach, a tak¿e otaczaj¹ca j¹ aureola, co
jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie przez malarza Jego wizerunku ze wspomnianego krzy¿a. Potwierdzeniem jest równie¿ niemal identyczna z pierwowzorem kompozycja dwunastej stacji, gdzie jedynie liczba
osób stoj¹cych obok Chrystusa na krzy¿u (z zamkniêtymi oczami), zosta³a zredukowana z piêciu do czterech.
Interesuj¹cy jest nadto jeszcze jeden szczegó³, na który
warto zwróciæ uwagê. Jest nim postaæ Matki Bo¿ej,
która towarzyszy Synowi niemal w ka¿dej scenie Drogi
Krzy¿owej, poza pierwsz¹ i jedenast¹ ze stacji. Inspiracje bizantyñskie daje siê zauwa¿yæ wyraŸnie tak¿e
w pozosta³ych elementach stacji. Z tej¿e bowiem tradycji wywodzi siê chocia¿by sam kanon wyd³u¿onych
postaci i sposób ich ujmowania, a nadto modelunek
twarzy oraz szat, o niemal pionowych, równolegle
uk³adanych wi¹zkach fa³d. Ze stylem bizantyñskim
zwi¹zane jest równie¿ ograniczenie liczby osób drugoplanowych – od trzech do piêciu, w zale¿noœci od tematu ilustrowanej stacji – zgrupowanych wokó³ centralnie sytuowanej postaci Chrystusa. Zale¿noœæ ta odnosi siê tak¿e do kolorystyki stacji, na których, poza
z³oconym t³em, dominuj¹ barwy oparte na odcieniach
ochrowych i szarob³êkitnych oraz br¹zów i czerwieni,
uzupe³nionych biel¹.
Jak ju¿ wspomniano, bronowickie stacje Drogi Krzy¿owej, nawi¹zuj¹ce stylowo do malarstwa bizantyñskiego, zarówno kolorystyk¹ jak i form¹, zwi¹zane s¹
integralnie z kopi¹ „krzy¿a franciszkañskiego”, zawieszonego na œrodku ³uku têczowego, miêdzy prezbiterium a naw¹ œwi¹tyni. I chocia¿ krzy¿ ten nie stanowi
jednej ze stacji, to jednak tworzy on razem z nimi interesuj¹c¹ ca³oœæ kompozycyjn¹, ³¹cz¹c¹ optycznie ze
sob¹ obie czêœci koœcio³a.
Adam J. B³achut OFM
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ŒW. PIOTR Z ALKANTARY
Okres Wielkiego Postu, to czas refleksji nad celem
naszego ¿ycia, a w zwi¹zku z tym podejmowanie ró¿nego rodzaju praktyk pobo¿noœciowych i pokutnych,
które pozwalaj¹ nam lepiej ten cel rozpoznaæ i zbli¿yæ
siê do niego. Jest to tak¿e czas refleksji nad dzie³em
zbawczym Jezusa Chrystusa, który poprzez mêkê,
œmieræ na krzy¿u, zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie, uwolni³ cz³owieka z niewoli œmierci
i otworzy³ nam drogê do Ojca. Dlatego w okresie
Wielkiego Postu, w szczególny sposób wpatrujemy
siê w krzy¿ Jezusa Chrystusa – znak naszego zbawienia i odkupienia. W tej refleksji mo¿e nam pomóc
œw. Piotr z Alkantary, hiszpañski brat mniejszy,
który by³ wielkim pokutnikiem i mi³oœnikiem krzy¿a
Chrystusowego. Najczêœciej jest on przedstawiany
z krzy¿em, jako symbolem umi³owania ducha pokuty
i umartwienia oraz cierpliwoœci i wytrwania, pomimo przeciwnoœci losu. Wed³ug tradycji, to œw. Piotr
z Alkantary zapocz¹tkowa³ zwyczaj stawiania krzy¿y misyjnych w parafiach, gdzie odbywa³y siê misje
œwiête.

Jan Garavito, póŸniejszy œw. Piotr z Alkantary,
urodzi³ siê w roku 1499 w Alkantarze w Hiszpanii.
Jego ojciec, Piotr Garavito, pochodz¹cy ze szlacheckiego rodu, by³ znakomitym prawnikim i gubernatorem miasta. Matka jego, Maria Vilela de Sanabria,
równie¿ by³a szlachciank¹, nie tylko z pochodzenia,
ale tak¿e duchem. To zapewne ona wszczepi³a w duszê syna subteln¹ pobo¿noœæ, któr¹ Jan objawia³ od
najm³odszych lat. Doœæ wczeœnie rozpocz¹³ naukê
gramatyki i filozofii w szkole w rodzinnym mieœcie.
By³ uczniem zdolnym i posiada³ doskona³¹ pamiêæ.
Wystarczy³o mu raz us³yszeæ jakiœ tekst, aby póŸniej,
bez pomy³ki, cytowaæ go. Wczeœnie osieroci³ go ojciec,
ale ojczym, poznawszy jego zdolnoœci, wys³a³ go na
uniwersytet do Salamanki, gdzie uzupe³nia³ nauki
filozoficzne i studiowa³ prawo. Jan, który ju¿ jako
m³odzieniec prowadzi³ uporz¹dkowane i surowe ¿ycie, nie myœla³ jednak o karierze prawniczej, czy naukowej, lecz o poœwiêceniu siê Bogu w ¿yciu zakonnym. Odwiedza³ wiêc ró¿ne klasztory, ale nie móg³
zdecydowaæ siê, do którego zakonu ma wst¹piæ. Ostatecznie, w roku 1515, maj¹c 16 lat, podj¹³ decyzjê
o wst¹pieniu do zakonu braci mniejszych œciœlejszej
obserwancji, zwanych dyskalceatami (bosymi)
w Manxaretes, gdzie odby³ nowicjat i z³o¿y³ œluby zakonne. W zakonie przyj¹³ imiê Piotr. Jako kleryk,
w wieku 22 lat, zosta³ wys³any z grup¹ braci do Badajoz, gdzie ufundowano nowy klasztor œciœlejszej
obserwancji. W roku 1524 zosta³ wyœwiêcony na
kap³ana. Bardzo szybko da³ siê poznaæ jako wytrawny teolog i kaznodzieja, którego homilie by³y oparte
na Piœmie Œw iêtym. D z iêki jego kazaniom
i przyk³adowi ¿ycia, wiele osób, tak¿e ze stanu szlacheckiego, wstêpowa³o w szeregi Trzeciego Zakonu
œw. Franciszka oraz szuka³o jego rady i kierownictwa
duchowego. W roku nastêpnym zosta³ mianowany
gwardianem klasztoru Matki Bo¿ej Anielskiej w Robredillo. To ustronne miejsce sta³o siê jakby jego Porcjunkul¹. W 1538 roku wybrano go prowincja³em
Prowincji œw. Gabriela. Kiedy jednak w nastêpnym
roku, na kapitule prowincjalnej, przedstawi³ nowe
Konstytucje dla dyskalceatów, jeszcze bardziej zaostarzaj¹ce dyscyplinê zakonn¹, spotka³ siê ze sprzeciwem. Zrezygnowa³ wiêc z urzêdu prowincja³a
i wraz ze œw. Janem z Avila uda³ siê do pustelni w górach Arrábida w Portugalii. W pustelni tej przebywa³
ju¿ o. Marcin da Santa Maria. Szybko te¿ do³¹czy³i
do nich nowi naœladowcy. Utworzono wiêc now¹
wspólnotê w Pallais, gdzie otwarto tak¿e nowicjat,
a gwardianem i mistrzem nowicjatu zosta³ Piotr z Alkantary.
cd. na s. 6
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ŒW. PIOTR Z ALKANTARY, dokoñczenie ze s. 5
W 1553 roku Piotr z Alkanatary powróci³ do Hiszpanii i stamt¹d uda³ siê do Rzymu, gdzie od papie¿a
Juliusza III uzyska³ pozwolenie na zak³adanie na
Pó³wyspie Iberyjskim ubogich klasztorów, w duchu
pierwotnego franciszkanizmu. Mia³y one pozostawaæ
pod jurysdykcj¹ genera³a braci mniejszych konwentualnych. W ten sposób za³o¿y³ on kolejne klasztory
œciœlejszej obserwancji w Pedrosa i Plasencia oraz innych miejscowoœciach, z których w 1560 roku utworzono now¹ prowincjê pw. œw. Józefa. Zosta³a ona
w 1562 roku na nowo podporz¹dkowana genera³owi
braci mniejszych obserwantów. Reforma zapocz¹tkowana przez œw. Piotra z Alkantary, z czasem zosta³a
tak¿e przyjêta przez inne prowincje w Hiszpanii
i Portugalii. Piotr z Alkantary zmar³ 18 X 1562 roku
w Arenas w Hiszpanii, maj¹c 62 lata. Beatyfikowa³
go papie¿ Grzegorz XV w dniu 18 kwietnia 1622 r.,
a 28 kwietnia 1669 r., Klemens IX dokona³ jego uroczystej kanonizacji. Beatyfikacja Piotra z Alkantary
zbieg³a siê w czasie z powstaniem Prowincji MB
Anielskiej, dlatego jego obraz znajduje siê we wszystkich naszych koœcio³ach i jest on uznawany za patrona i szczególnego opiekuna Prowincji.
Okres w którym ¿y³ œw. Piotr z Alkantary, jest nazywany Z³otym wiekiem mistyki hiszpañskiej. ¯y³o
w tym czasie ok. 20 wielkich œwiêtych, którzy czynnie w³¹czyli siê w realizacjê odnowy koœcio³a po Soborze Trydenckim (1545–1563), m.in. œw. Ignacy
Loyola, œw. Franciszek Borgiasz, œw. Franciszek Ksawery, œw. Jan z Avila, œw. Jan od Krzy¿a i œw. Teresa
z Avila, której œw. Piotr z Alkantary by³ kierownikiem duchowym i wspiera³ j¹ w reformie zakonu karmelitañskiego.
Do tej grupy wielkich mistyków hiszpañskich nale¿a³ równie¿ œw. Piotr z Alkantary, ale by³ bardziej
praktykiem, ani¿eli teoretykiem. Z pism które pozostawi³, najbardziej znane jest: Jak nale¿y siê modliæ.
O modlitwie i medytacji. Œw. Piotr z Alkantary znany
by³ ze swej surowej pokuty, któr¹ praktykowa³ od lat
m³odzieñczych i któr¹ doprowadzi³ do granic ludzkiej
wytrzyma³oœci. Ukocha³ milczenie, które by³o dla
niego stró¿em skupienia. Posi³ki jakie przyjmowa³
by³y bardzo skromne, podtrzymuj¹ce tylko jego ¿ycie.
Sypia³ zaledwie ok. pó³torej godziny na dobê i to czêsto w pozycji siedz¹cej. Wiêkszoœæ nocy spêdza³ na
modlitwie i kontemplacji. Systematycznie siê biczowa³ i nosi³ w³osienicê z ¿elaznymi kolcami. Mimo, ¿e
jego serce i duch wci¹¿ by³y zwrócone do Boga
i utkwione w niebie, to jednak trzeŸwo tak¿e st¹pa³
po ziemi. Tym, którzy chcieli go naœladowaæ w takiej
surowej pokucie, wzywa³ do umiarkowania i roztropnoœci. Uwa¿a³, ¿e pokuta sama w sobie nie ma znaczenia, ale jest drog¹ do modlitwy i warunkiem zjednoczenia z Bogiem. Jest ona tak¿e potrzebna do usuniêcia przeszkód i opró¿nienia duszy z mi³oœci
w³asnej. Dlatego poucza³, ¿e s¹ tacy, którzy, otrzymawszy kilka ³ask na modlitwie, ju¿ nie potrafi¹
zmierzyæ czasu ani zachowaæ umiaru w æwiczeniach
6

pobo¿nych. Jest w tym niebezpieczeñstwo. Oddaj¹ siê
oni mod³om, czuwaniu, umartwieniom tak bardzo,
¿e podupadaj¹ na si³ach i staj¹ siê niezdolni do pracy zewnêtrznej i do samej modlitwy. Chodzi wiêc o to,
aby oddawaæ siê tym sprawom z wielk¹ roztropnoœci¹, zw³aszcza w pocz¹tkach, gdy siê ma du¿o zapa³u, a ma³o doœwiadczenia i przezornoœci. Chocia¿
sam by³ mistykiem i czêsto miewa³ ekstazy, to jednak uwa¿a³, ¿e wcale nie œwiadcz¹ one o œwiêtoœci.
S³u¿yæ Bogu nale¿y w duchu i prawdzie, a nadto staraæ siê o solidn¹ pobo¿noœæ i wype³nianie Bo¿ego prawa oraz spe³nianie dobrych uczynków. Reszta nie ma
znaczenia. Nie powinniœmy byæ ciekawi objawieñ ani
poznania rzeczy ukrytych. Winniœmy natomiast czytaæ Pismo œw. i nie mieæ innej troski, jak tylko tê, aby
wype³niæ to wszystko, czego Bóg od nas ¿¹da. Miar¹
wartoœci naszych uczynków nie jest bowiem niezwyk³y blask, ani nadzwyczajny wysi³ek, ale mi³oœæ.
Dusza zaœ ca³kiem przejêta mi³oœci¹, myœli i mówi
dobrze o wszystkich i s¹dzi, ¿e inni s¹ o wiele lepsi
i wierniej s³u¿¹ Bogu ni¿ ona.
Wezwanie do pokuty i nawrócenia, które Jezus
Chrystus kieruje do nas na pocz¹tku Wielkiego Postu, jest wci¹¿ wezwaniem aktualnym, szczególnie
w dobie wspó³czesnego materializmu, który przejawia siê m.in. w kulcie cia³a, nadmiernej gonitwie za
wygodnictwem i unikaniem wszelkiej surowoœci ¿ycia oraz w lekcewa¿eniu drugiego cz³owieka i jego
praw. Przyk³ad ¿ycia œw. Piotra z Alkantary, mo¿e
pomóc nam w nawróceniu w³asnego serca.
Stanis³aw Mazgaj OFM

Justyna Trembecka
PRZECZUWAJ¥CA
(Kontemplacja oblicza
Matki Boskiej Myœlenickiej)
Zabij¹ mi Ciebie – SYNKU...
Kiedy?
Nie wiem.
Porani¹ Ci g³owê i rêce...
Zbij¹...
Byœ Zbawi³ –
Œwiat w £asce zostawi³...
... I w³óczni¹ otworz¹ Ci SERCE...
A ja – PORA¯ONA –
Przytulê do ³ona
OPRAWCÓW...
W podwójnej boleœci.
... Bez s³owa sprzeciwu –
Wznios³oœci¹ PORYWU –
By Bóg i ICH –
W niebie pomieœci³.
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Z OJCEM LEONEM KNABITEM
„SCHODAMI DO NIEBA”
O. Leon Knabit jest jedn¹ z najbarwniejszych i najbardziej
znanych postaci polskiego Koœcio³a ostatniej dekady. W grudniu ubieg³ego roku ukoñczy³ 81 lat ¿ycia i wkroczy³ w piêædziesi¹t¹ pierwsz¹ rocznicê z³o¿enia swoich œlubów zakonnych w Opactwie Ojców Benedyktynów w Tyñcu. Urodzi³ siê
26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim. Studia teologiczne
ukoñczy³ w Seminarium Duchownym w Siedlcach. Jako
kap³an diecezjalny pracowa³ w Brzegach ko³o Bukowiny.
W swojej ksi¹¿ce „Schodami do nieba” opowiada, ¿e chodz¹c
po kolêdzie do Morskiego Oka i na G³odówkê pozna³ m.in.
Zofiê Bigosow¹, z któr¹ po czterdziestu latach spotka³ siê
w prowadzonym przez siebie programie telewizyjnym „Ojciec Leon zaprasza”.
Bardzo istotne kontakty i doœwiadczenia zdoby³ pracuj¹c
jako kapelan Domu Diecezjalnego w Pewli Ma³ej ko³o ¯ywca,
dok¹d przybywali wybitni ksiê¿a i œwieccy dzia³acze katoliccy. Tu w lutym 1958 roku przebywa³ z grup¹ m³odzie¿y ksi¹dz
Karol Wojty³a – „Wujek”. Poznanie Karola Wojty³y by³o dla
Leona Knabita istotne i przyjazne. W ci¹gu czterdziestu lat zaowocowa³o napisaniem przez zakonnika do przysz³ego biskupa, a nastêpnie papie¿a, oko³o 120 listów. Zapewne wielu
czytaj¹cych ten artyku³ przypomni sobie tyle¿ wzruszaj¹c¹ co
i zabawn¹ scenê powitania Jana Paw³a II w Tyñcu przez Ojca
Leona, podnoszonego przez zakonników do okna papieskiego samochodu.
Na mo¿liwoœæ wst¹pienia do zakonu w Tyñcu musia³ Leon
Knabit czekaæ do lipca 1958 roku, a po dwu latach z³o¿y³
pierwsze œluby zakonne. W benedyktyñskim opactwie pod

Krakowem pe³ni³ ró¿ne odpowiedzialne funkcje. Miêdzy innymi by³ proboszczem parafii, mistrzem nowicjatu, podprzeorem, a tak¿e przez wiele lat katechet¹. W 1983 powierzono
mu na 7 lat godnoœæ przeora w klasztorze w Lubiniu ko³o Koœciana. Powrót do tynieckiego klasztoru w 1994 przyj¹³ z wielkim zadowoleniem.
Popularny dziœ zakonnik, znany jest i ceniony jako autor 35
ksi¹¿ek, a tak¿e jako „wziêty” rekolekcjonista zarówno w kraju, jak i za granic¹. Jego barwn¹, nietuzinkow¹ postaæ uwielbiaj¹ media, a za ujmuj¹c¹ bezpoœrednioœæ kochaj¹ wszyscy,
którym zdarzy³o siê z nim kiedykolwiek spotkaæ. Skromnoœæ
i bezpoœrednioœæ ojca Leona oraz niezwyk³e poczucie humoru, u³atwiaj¹ obcowanie z nim. Doœwiadczyliœmy tego
w ubieg³ym roku podczas pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych, zatrzymuj¹c siê w Tyñcu, gdzie mo¿na by³o podziwiaæ piêkno œwi¹tyni i klasztoru, otuliæ siê niezwyk³oœci¹
i niemal mistyczn¹ aur¹ miejsca, a tak¿e porozmawiaæ z ojcem
Leonem, jak zwykle uœmiechniêtym i ¿yczliwym. Chêtni do
nabycia i poczytania ksi¹¿ki, napisanej przez naszego bohatera, mogli wybraæ odpowiedni dla siebie tytu³, a tak¿e poprosiæ
autora o autograf, którego nikomu nie odmówi³.
Pomimo podesz³ego wieku jest nadal m³ody duchem i na
wskroœ nowoczesny, w³¹czaj¹c z ³atwoœci¹ do ewangelizacji
wspó³czesne zdobycze techniki. Mo¿na z nim porozmawiaæ
na czacie, poczytaæ prowadzony przez ojca internetowy blog,
uzupe³niany co tydzieñ. Chêtnie te¿ przyjmuje zaproszenia
do radia i telewizji.
dokoñczenie na s. 8
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Z ojcem Leonem ..., dokoñczenie ze s. 7
15 grudnia 2010 roku jako pierwszy udzieli³ wywiadu
Frondzie, która ma ambicje przeprowadzaæ rozmowy z wybitnymi postaciami na temat wiary i kultury. Odpowiedzi tynieckiego zakonnika warte s¹ przeczytania i zastanowienia.
Zwróci³am uwagê na jego g³êbokie rozumienie pojêcia patriotyzm, które tak ³atwo dziœ siê deprecjonuje. O. Leon mówi, ¿e
patriotyzm to poszanowanie i mi³oœæ wszystkiego, co stanowi
Polskê. Wzory do takiej postawy czerpie siê w rodzinie,
a w przypadku o. Knabita, tak¿e od wybitnych przedstawicieli Koœcio³a, jakim by³ chocia¿by Prymas Stefan Wyszyñski,
który podkreœla³, ¿e pierwsz¹ po Bogu jest i powinna byæ Polska. Niezwyk³ym mistrzem uczenia patriotyzmu by³ równie¿
papie¿ Jan Pawe³ II, który Ojczyznê nazywa³ swoj¹ umi³owan¹ matk¹. Mówi¹c o zgodzie spo³ecznej zauwa¿y³, ¿e trzeba
wychowywaæ ca³e pokolenia tak, aby wychowawcy i ich
uczniowie byli przekonani o prymacie osoby nad rzecz¹, etyki
nad technik¹, mi³osierdzia nad sprawiedliwoœci¹. Wed³ug ojca Leona media katolickie, g³osz¹c kompetentnie prawdê
o Bogu i œwiecie, spe³niaj¹ rolê nie tylko informacyjn¹, ale
i apostolsk¹. Na zakoñczenie wywiadu ojciec Knabit przed
Bo¿ym Narodzeniem ¿yczy³ wszystkim trwa³ej przyjaŸni
z Bogiem przez pielêgnowanie stanu ³aski w duszy. Do³ó¿my
wiêc starañ, aby w tym nowym roku te ¿yczenia wszystkim
siê spe³ni³y.
Tê niezwyk³¹ aktywnoœæ religijn¹ i kulturaln¹ tynieckiego
zakonnika zauwa¿y³y œrodowiska œwieckie i katolickie, nagradzaj¹c go miêdzy innymi w 2009 roku „Feniksem” – nagrod¹ Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, za „harmonijne u³o¿enie dzia³alnoœci zakonnej z aktywnoœci¹ medialn¹,
s³u¿¹c¹ wszystkim, a zw³aszcza tym, którzy nieufnie odnosz¹
siê do Koœcio³a i wiary”. W tym samym roku otrzyma³ od prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku uhonorowano o. Leona Laurem
Krakowa XXI wieku, przyznawanym wyj¹tkowym osobistoœciom. Równie wysok¹ rangê w sercu ojca Knabita ma szacunek i ogromna sympatia, któr¹ otacza go wiêkszoœæ osób. Wydaje siê, ¿e ojciec Leon jest spadkobierc¹ „uœmiechniêtej wiary” ksiêdza Jana Twardowskiego i niezwyk³ej otwartoœci ksiêdza profesora Józefa Tischnera. Nam wierz¹cym i poszukuj¹cym Boga, wci¹¿ s¹ potrzebni tacy wyj¹tkowi charyzmatyczni kap³ani.
W Tyñcu podczas pielgrzymki otrzymaliœmy „Informator”, prezentuj¹cy piêkn¹ i wszechstronn¹ duchowo – kultu-

raln¹ dzia³alnoœæ zgromadzenia. Na ostatniej stronie „Informatora” umieszczono rzymsk¹ maksymê – ORA ET LEGE –
MÓDL SIÊ I CZYTAJ. Skorzystanie z zaproszenia do tych
czynnoœci, wyj¹tkowo zale¿y przecie¿ ju¿ do nas.
Pisz¹c ten tekst, chcia³abym zachêciæ przede wszystkim do
czytania ksi¹¿ek ojca Leona. Wœród 35 tytu³ów mo¿na znaleŸæ
te dla dzieci, np. „Czy zwierzêta maj¹ duszê” lub przezabawn¹ „Czy Pan Bóg ma rudego kota”, bêd¹c¹ przewodnikiem po wierze dla najm³odszych. Razem z autorem wêdrujemy po radoœæ i odwagê, w ksi¹¿eczkach „O odwadze” i „O radoœci”. Poznajemy na przyk³ad œwiat przez „Ojca Leona ró¿owe okulary” lub dowiadujemy siê „Kogo kochaj¹ kobiety”
oraz to, ¿e „Nie sam¹ prac¹ ¿yje cz³owiek”.
Wydawnictwo Znak, na 80-lecie urodzin niestrudzonego
benedyktyna, wyda³o „Modlitewnik Ojca Leona Kabita”, który jest bogato ilustrowanym zbiorem modlitw i fragmentów
Pisma Œwiêtego, po³¹czonym z osobist¹ refleksj¹ Jubilata na
ka¿d¹ niedzielê. We wspó³pracy zaœ z dominikaninem,
o. Joachimem Badenim, powsta³a œwietna ksi¹¿ka pt. „Sekrety
mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczêœliwe ¿ycie”.
Na koniec chcia³abym skupiæ uwagê Czytelników na
ksi¹¿ce zatytu³owanej „Schody do nieba”. W tej publikacji
z o. Leonem rozmawiaj¹ Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak.
Rozmówcy, zadaj¹ tu wiele interesuj¹cych pytañ. Mnie osobiœcie poruszy³y odpowiedzi na temat modlitwy, grzechu, rodziny i nieba. Oto niektóre cytaty z tej ksi¹¿ki: „Modlitwa dla
mnie jest wci¹¿ bardziej zadaniem ni¿ osi¹gniêciem’’(s. 50), albo „Nie modlimy siê tak jak nie umiemy. Przede wszystkim
trzeba próbowaæ siê modliæ” (s. 51). I bodaj¿e najpiêkniejsza
myœl: „Jeœli na modlitwie jestem autentyczny, jak¹kolwiek
drog¹ bym do Boga przychodzi³, On zawsze bêdzie czeka³”
(s. 53).
W sprawie nieba czytamy, ¿e wiele osób tak naprawdê
w tej kwestii nic sensownego nie wie, a pragnienia ludzi napotykaj¹ na ró¿ne ograniczenia. „Cz³owiek nie jest doskona³y,
czasami upada. Dziêki Bogu mo¿emy siê z tych upadków
dŸwigaæ”. „Wierzê Bogu, który jest mi³oœci¹ i to, co wiem, wystarczy, by za Nim iœæ i pragn¹æ nieba” (s. 137—138). Lektura
tej ksi¹¿ki – szczerej, daj¹cej jasne odpowiedzi, a tak¿e œmia³o
przekazuj¹cej poszukiwania i ograniczenia ludzkie, tak¿e zakonnika, z pewnoœci¹ wzbogaci duchowo ka¿dego, kto po ni¹
siêgnie.
Zofia Rogowska

MA£¯EÑSTWU NA RATUNEK
Znów poczu³aœ, jakbyœ mówi³a innym jêzykiem ni¿
m¹¿. A potem awantury, ciche dni i groŸby: „Nie podoba ci
siê? To siê rozwiedŸ”. A co z dzieæmi? Przed wami kolejne
œwiêta, komunia córki. Mieliœcie tyle marzeñ... Nie rezygnuj z nich. Przecie¿ wci¹¿ siê kochacie.
K³ótnie o pieni¹dze, wychowanie dzieci, pracê. Pretensje: „Ja ciebie ju¿ w ogóle nie obchodzê”, „Nie zale¿y ci na
nas”, „ale te¿ o szklankê nie postawion¹ do zlewu, porozrzucane buty w przedpokoju. Zamiast wyjaœnieñ s¹ oskar¿enia, zamiast konkretów – ogólniki („Bo ty zawsze...”, „Bo
ty nigdy...”). Do problemów bie¿¹cych dochodz¹ sprawy
sprzed lat, nad którymi przesz³o siê do porz¹dku dziennego, ale których siê nie wybaczy³o.
8

Milczenie nie zawsze jest z³otem
A potem zapada milczenie. Na dzieñ, dwa, tydzieñ
i d³u¿ej. W koñcu padaj¹ s³owa, po których trudno siê pozbieraæ. „To siê rozejdŸmy”. Tak wygl¹da codziennoœæ wielu par. Wrzaski, ciche dni i groŸba rozwodu – trzy problemy, które prowadza donik¹d. Wszystkie s¹ pu³apk¹. Pe³ne
gniewu milczenie jest czêsto du¿o bardziej dotkliwe ni¿ reprymenda, z³oœliwoœci czy k³ótnie. Ciê¿ko znieœæ brak zainteresowania, obojêtnoœæ i ch³ód partnera. Kobiety czuj¹
siê niekochane, panowie s¹ zagubieni, nie do koñca
wiedz¹, o co tak naprawdê chodzi. Kobiety, milcz¹, wo³aj¹
o uczucia, mê¿czyŸni pokazuj¹, ¿e s¹ obra¿eni. Za takim
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zachowaniem kryje siê zawsze agresja, chêæ zemsty i ura¿ona duma. Psycholodzy twierdz¹, ¿e ciche dni to jeden
z najwiêkszych i najgroŸniejszych nieprzyjació³ ma³¿eñstwa. To zupe³ne przekreœlenie szansy na porozumienie.
Milczenie oddala partnerów od siebie. Awantura i wybuch
z³oœci czasem przynosz¹ ulgê, niekiedy coœ wyjaœniaj¹.
Kiedy nie odzywamy siê do siebie, nie ma mo¿liwoœci
wyt³umaczenia czegokolwiek. Milczenie to broñ obosieczna – cierpi¹ obie strony. Z jednej strony kumuluj¹ siê napiêcia i stres, z drugiej – roœnie têsknota za bliskoœci¹. Ale nikt
nie chce pierwszy wyci¹gn¹æ rêki do zgody. Liczymy, ¿e to
partner pierwszy siê z³amie.
Na forach internetowych ciche dni to sta³y temat:
„Bella 99”: „Mamy ciche dni. Nie lubiê tego stanu, czasem
ca³kiem dzielnie go znoszê, ale teraz mnie mêczy, dobija...
On sobie poszed³ do swojego pomieszczenia, a ja nie mam
si³y, by wyjœæ z dzieæmi na spacer”.
„Kojotka 3”: „W domu nadal cisza. Nawet nie wiem, kiedy
przesta³am op³akiwaæ ten stan. Do tej pory traktowa³am to
jak zwyciêstwo nad nim i sob¹, si³ê, a teraz nachodzi mnie
refleksja, czy to zwyciêstwo, czy coœ innego? Wczoraj ³zy
zakrêci³y mi siê w oczach, wróci³ ten stan... Smutek i ochota
na ³zy – ciche, bo te g³oœne ju¿ wylewa³am”.
„Amid¿abi”: „Ciche dni s¹ naprawdê ciche, nie zwiastuj¹
niczego dobrego. Przysz³o oczekiwanie, potem zw¹tpienie, wreszcie zniechêcenie. Jeszcze niedawno to by³y dni
rozpaczy. Teraz raczej obojêtnoœci, bo przecie¿ nie spodziewa³em siê niczego innego”.

Tylko nie krzycz kochanie
Kiedy w ma³¿eñstwie przestajemy siê rozumieæ, nie
umiemy ze sob¹ rozmawiaæ. ¯ale i pretensje rosn¹ jak lawina. Z dnia na dzieñ jest coraz gorzej. Narasta wzajemna
wrogoœæ i poczucie krzywdy. Rodzi siê dotkliwe poczucie
bycia niekochanym, samotnym, nieszczêœliwym. Czujesz
siê zraniona, wiêc wybuchasz gniewem, partner robi to samo. Chcesz odp³aciæ mu piêknym za nadobne, wiêc
ch³oszczesz go s³owami. On, sprowokowany, mo¿e odp³aciæ siê obrzuceniem ciê wyzwiskami.
Wrzaski bior¹ siê z lêku. Jak mówi doradca rodzinny
Andrzej Komorowski: „Cz³owiek, ¿eby siê nie baæ, gryzie.
To jest reakcja szczura – zapêdzony do k¹ta, kiedy nie ma
wyjœcia, rzuci siê cz³owiekowi do gard³a, ale ze strachu, nie
z odwagi. Wrzaski to b³êdne ko³o. Ten, kto krzyczy, chce
wzbudziæ lêk, daje mu to poczucie si³y, ale wtedy partner
krzyczy, ¿eby siê nie baæ”.
Awantury nie rozwi¹zuj¹ ¿adnego problemu. Jeœli nawet doœwiadczymy ulgi, to na krótko, niebawem zacznie
siê nowa runda ma³¿eñskiej walki. K³ótnie rozrywaj¹ wiêzi
miêdzy partnerami, wyniszczaj¹ ca³¹ rodzinê. Dzieci trac¹
poczucie bezpieczeñstwa, czuj¹ siê winne – st¹d zaburzenia rozwoju, agresja wobec rówieœników, wagary, anoreksja.

Czy naprawdê mam ¿yæ bez ciebie?
Czêsto zdarza siê, ¿e w sytuacji silnego napiêcia i konfliktu jedno z ma³¿onków szafuje groŸb¹ rozwodu. Robi to,
by uœwiadomiæ drugiemu powagê sytuacji, ale czasami
próbuje go po prostu zastraszyæ. Uciekanie siê do takiej
szokowej terapii jest nieskuteczne i niebezpieczne. To, co
dla jednego jest czcz¹ groŸb¹, dla drugiego to realne zagro¿enie i ma³¿eñska przemoc, psychiczne znêcanie siê.
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Albo policzek, który ci¹gle piecze i o którym nie da siê zapomnieæ. Z powodu tych s³ów partner nie tylko siê nie
otworzy, ale zareaguje jeszcze wiêkszym zamkniêciem,
ucieczk¹. To ryzykowna gra. – Nie dajmy siê szanta¿owaæ,
nie szanta¿ujmy nikogo, bo to chore – radzi Andrzej Komorowski. Jeœli ktoœ ciê straszy, to ciê nie kocha, kocha siebie.
Pragnie, ¿ebyœ siê go ba³. S¹dzi, ¿e wtedy bêdzie mia³ nad
tob¹ w³adzê. Dlaczego fundujemy sobie wyniszczaj¹cy
stres, piek³o na ziemi, ale dalej w to brniemy. Czasem myœlimy, ¿e tak musi byæ, bo takie po prostu jest ¿ycie i nic siê
nie da zrobiæ. Pocieszamy siê, ¿e w innych ma³¿eñstwach
te¿ jest nie najlepiej. Poza tym konflikt to bardzo silna wiêŸ.
Ka¿dy z nas ma potrzebê bycia w bliskim zwi¹zku z innymi. Jeœli niemo¿liwa jest bliskoœæ pozytywna, to wchodzimy w uk³ad: jesteœmy blisko, ale na „nie”. Partner jest nam
potrzebny, aby wy³adowaæ na nim z³oœæ, frustracjê. Taka
sytuacja do cna rujnuje zwi¹zek.
Jak wydobyæ siê z sytuacji pozornie beznadziejnej,
a ma³¿eñskiego trójk¹ta bermudzkiego? – Trzeba z niego
jak najszybciej wyp³yn¹æ – twierdzi Andrzej Komorowski.
– Nie oznacza to rozstania. Ka¿dy zwi¹zek wp³ywa od czasu do czasu w swój trójk¹t bermudzki. By z niego uciec, potrzebujemy dobrej nawigacji. Trzeba wychodziæ z kryzysu;
zaniechaæ odwetu, przeprosiæ, ust¹piæ. Cz³owiek, który nie
umie rezygnowaæ ze swej racji na rzecz partnera, nie dorós³
do ma³¿eñstwa. Od takiego lepiej odejœæ. Psycholog Iwona
Ring dodaje: „Ma³¿eñstwo to system. Gdy zmienia siê jedno z partnerów, wywo³uje to reakcjê u drugiego. Jeœli np.
kobieta nie bêdzie czepiaæ siê drobiazgów, to jest szansa, ¿e
mê¿czyzna przestanie chowaæ siê za telewizorem. Ale czêsto jest te¿ tak, ¿e d¹¿enie jednej osoby do zbli¿enia, powoduje oddalenie siê tej drugiej. Jeœli ta wrogoœæ i oddalenie
zasz³y ju¿ bardzo daleko, dobrze skorzystaæ z pomocy terapeuty”.
Na pewno trzeba uczyæ siê radziæ z gniewem. Przydadz¹ siê wszelkie techniki relaksacyjne, pomagaj¹ce zachowaæ spokój (oddychanie, rozluŸnienie napiêtych miêœni). Wszystkim parom, których ponosz¹ emocje, polecam
ksi¹¿kê: „Kiedy z³oœæ niszczy twój zwi¹zek”, wydan¹
przez Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne. To skarbnica wskazówek, jak roz³adowaæ napiêcie, jak negocjowaæ
z partnerem i jak godziæ siê po k³ótni.

Przetrwamy, to tylko kryzys
Aby odbudowaæ jednoœæ, przywróciæ kontakt, trzeba
postawiæ pytanie o hierarchiê wartoœci w zwi¹zku, jego
sens i cele. Warto znaleŸæ coœ, co gotowi jesteœmy oboje zaakceptowaæ. Ka¿de porozumienie – czy to w kwestii podzia³u obowi¹zków domowych, czy pory powrotu do domu – oczyszcza teren i sprzyja rozwi¹zywaniu nastêpnych
trudnoœci. Przypomnijmy sobie to, co by³o w naszym
ma³¿eñstwie dobre. Czasem zapominamy, ¿e pobraliœmy
siê z mi³oœci, lubiliœmy podró¿owaæ, tañczyæ – warto wiêc
obejrzeæ stare zdjêcia. Mo¿na spróbowaæ wróciæ do sytuacji, kiedy byliœmy razem szczêœliwi – graæ w bryd¿a,
wyje¿d¿aæ na wycieczki w góry. To jest taka baza, na której
mo¿na odbudowaæ zwi¹zek.
Podobnie jest robieniem wspólnych planów. W przysz³oœci mo¿e byæ coœ, co nas znów po³¹czy – mo¿e marzenie
o zbudowaniu domu, wykszta³ceniu dzieci? Nie jest sztuk¹
uciec z ton¹cego okrêtu, ani pójœæ z nim na dno. Wyczynem
jest ten okrêt ocaliæ!
Marta Radzik-Maj
9
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PARAFIALNA PORADNIA
¯YCIA RODZINNEGO
W poprzednim numerze naszej gazetki parafialnej rozmawialiœmy o poradnictwie rodzinnym
na terenie archidiecezji krakowskiej. Dziœ chcemy zapytaæ o poradniê, która funkcjonuje przy
naszej parafii. Z Ma³gorzat¹ Palim¹k¹, odpowiedzialn¹ za dzia³alnoœæ poradni rozmawia
Agnieszka Konik-Korn
Agnieszka Konik-Korn: – Co oferuje poradnia rodzinna,
funkcjonuj¹ca przy naszej parafii?
Ma³gorzata Palim¹ka: – Na pocz¹tek krótka idea powstania poradnictwa rodzinnego przy parafiach. Z inicjatywy Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, w latach osiemdziesi¹tych
powsta³ Instytut Teologii Rodziny, jako odpowiedŸ na rosn¹ce zagro¿enia cywilizacyjne, które zaczê³y dotykaæ
polsk¹ rodzinê. Trzeba by³o znaleŸæ sposób, na przeciwstawienie siê cisn¹cemu siê z Zachodniej Europy rozluŸnieniu
zasad moralnych, których brak w ¿yciu narzeczeñskim
i ma³¿eñskim skutkowaæ zacz¹³ fal¹ masowych aborcji
(zw³aszcza, ¿e wtedy by³y one ustawowo dopuszczalne),
zdradami, wspó³¿yciem pozama³¿eñskim i puszczon¹ na ¿ywio³ antykoncepcj¹. Zwi¹zane to by³o z brakiem wiedzy
o istniej¹cych naturalnych metodach rozpoznawania p³odnoœci, które uto¿samiane by³y tylko z oœmieszonym i kojarzonym ze œredniowieczem kalendarzykiem ma³¿eñskim. Na
te i inne problemy absolwenci dwuletniego Studium, musieli
umieæ szukaæ odpowiedzi i nauczyæ siê pomagaæ zgodnie
z nauk¹ Koœcio³a wszystkim, którzy po tê pomoc przychodzili. Dziœ Poradnia przy parafii kojarzy siê g³ównie z kursami przedma³¿eñskimi i obowi¹zkowo „zaliczan¹” wizyt¹.
Jednak celem spotkañ w naszej bronowickiej poradni jest
zaproszenie do rozmowy wszystkich poszukuj¹cych odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania i dylematy, zwi¹zane z prze¿ywanymi trudnoœciami ¿ycia przedma³¿eñskiego i ma³¿eñskiego.
– Z jakimi problemami mo¿na zatem zg³aszaæ siê po
poradê?
– Z ka¿dym problemem, z którym w ¿yciu rodzinnym nie
mo¿emy sobie poradziæ. Mo¿e nim byæ samotnoœæ, niezrozumienie, dylematy moralne zwi¹zane z antykoncepcj¹.
Niektórym potrzebna jest zwyczajna rozmowa, której terapeutyczne znaczenie jest bezcenne. Czasem mo¿liwoœæ wypowiedzenia utrapieñ jest skuteczniejsza ni¿ za¿ywanie leków psychotropowych. Jednak zwykle brakuje czasu na
spotkanie z drugim cz³owiekiem. Instytucja przyjaciela jest

dziœ deficytowa. No i jeszcze umiejêtnoœæ s³uchania, której
te¿ coraz czêœciej brakuje w relacjach miêdzyludzkich.
W takich przypadkach ja w Poradni spróbujê zast¹piæ przyjaciela...
– Czy zg³aszaj¹cy siê do poradni mog¹ liczyæ na dyskrecjê?
– Myœlê, ¿e na to pytanie odpowiedŸ jest krótka: treœæ
rozmowy jest tajemnic¹, tak jak w konfesjonale.
– Czy konsultacje s¹ p³atne?
– Absolutnie gratis!
– Kiedy czynna jest poradnia?
– W ka¿dy pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca miêdzy
19.00 a 20.00 w kancelarii parafialnej. Serdecznie zapraszam, czekam na ka¿dego, kto ma potrzebê ludzkiej, ¿yczliwej rozmowy.
– Kto mo¿e czuæ siê zaproszony do poradni?
– Narzeczeni, którzy przygotowuj¹ siê do zawarcia sakramentalnego ma³¿eñstwa, maj¹ obowi¹zek odbyæ rozmowê w poradni, w ramach tzw. kursu przedma³¿eñskiego. Nie
jest jednak mo¿liwe przygotowaæ siê do bycia ¿on¹, mê¿em,
matk¹ czy ojcem przez cztery tygodnie. Jak bardzo beztrosko podchodzimy do swoich „rodzinnych” kwalifikacji mo¿na sobie uœwiadomiæ porównuj¹c iloœæ lat studiów poœwiêconych nawet najprostszemu zawodowi. Do „zawodu –
cz³onek rodziny” nikt nie przygotuje nas fachowo. Mamy
szczêœcie, jeœli urodziliœmy siê w domu, gdzie mogliœmy siê
nauczyæ podstawowych zasad. A jeœli nie...? W ka¿dym,
najlepszym nawet ¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym zdarzaj¹
siê chwile trudne, chwile zw¹tpienia w sens bycia razem. Jeœli ktoœ chce i potrafi podzieliæ siê swoimi troskami, to na takich ludzi czekam. Ale mo¿e ktoœ po prostu pragnie porozmawiaæ, bo w domu nie ma takiej mo¿liwoœci. Dla takich
osób jestem i chêtnie s³u¿yæ bêdê swoj¹ pomoc¹.

WARTO
Guillaume Musso, Potem..., Warszawa
2006, s. 304.
Ksi¹¿ka francuskiego powieœciopisarza
zainspirowana jego w³asnym ¿yciem zosta³a
przet³umaczona na 11 jêzyków.
Jest ona refleksyjn¹ opowieœci¹ o œmierci
i jej istocie, a równoczeœnie pokazuje, jak
piêkne jest ¿ycie oparte na mi³oœci, ¿e
cz³owiek mo¿e pomóc drugiemu przejœæ na
drug¹ stronê poprzez bycie z nim w jego
ostatnich godzinach. Nikt z nas nie zna daty
swego odejœcia i dlatego ca³e ¿ycie winno
byæ przygotowaniem do ostatniej drogi
i zamkniêciem spraw ¿yciowych, zlikwidowaniem ziemskiej wêdrówki.
BMK
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Piotr Kraœko, Smoleñsk 10 kwietnia 2010,
Warszawa 2010, s. 210, fot.
Opowieœæ bogato ilustrowana o katastrofie na ziemi smoleñskiej, która poch³onê³a w sekundzie 96 ofiar.
Autor opisuje zdarzenia tu¿ po katastrofie zadaj¹c sobie pytanie – jak to by³o mo¿liwe i co pozostanie po tym wstrz¹saj¹cym
wydarzeniu – czy bêdziemy lepsi? Czy
bêdziemy inni? Czy zapamiêtamy tê ofiarê
na o³tarzu Ojczyzny? Zadajmy i my sobie
w duszy podobne pytania.
BMK
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach do
10 kwietnia 2011 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê.
oprac. MH
1

1. Najstarsza polska pieœñ religijna,
pe³ni³a rolê hymnu pañstwowego.
2. Œwiêty, patron ma³ego koœció³ka
w Rynku G³ównym

2

3. Siedziba najwy¿szych w³adz Koœcio³a
katolickiego.

3

4. Prawdziwe nazwisko œw. Piotra
z Alkantary.

4

5. Rodzaj kazania.

5
6. Imiê popularnego zakonnika z Tyñca.

6

7. Jest dziesiêæ Bo¿ych i piêæ
koœcielnych.
8. Dawna wieœ,
obecnie
w granicach
Krakowa;
mieœci siê tam
znany zakon
benedyktynów.

7

8

9

9. Œwiêty
„z pierogami”.

10

10. Œroda
Popielcowa.

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album Zakony. Tajemnice mnichów
i klasztorów, otrzymuje p. Grzegorz Szelowski. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Szopka krakowska”.

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)
Pawe³ Zuchniewicz, Brygida Grysiak, Kobiety w ¿yciu Jana Paw³a II. Warszawa
2010, s. 409.
Jest to pierwszy tom z dwóch poœwiêconych przyjaŸniom Papie¿a rozumianych
w swoisty sposób. Szlak ten prowadzi od
matki Emilii Wojty³owej poprzez siostrê
£ucjê i Matkê Teresê, ³¹czników miêdzy doczesnoœci¹ a ¿yciem nadprzyrodzonym a¿
do Matki Niebieskiej. Tekst przeplataj¹ cytaty z nauczania Ojca Œwiêtego z uniwersalnym przes³aniem œwiatu roli kobiety i predyspozycji do odpowiedzialnoœci za ¿ycie
i macierzyñstwo.
BMK

Susan Wilson, Dobry pies. Warszawa 2010,
s. 311.
Ksi¹¿ka wzruszaj¹ca, m¹dra. Historia
opowiadana równolegle przez g³ównego bohatera, który w momencie straci³ pozycjê
¿yciow¹, rodzinê. Cz³owiek, który ¿y³ w luksusie, bez skrupu³ów i wyrzutów sumienia,
opuszczony przez pseudoprzyjació³, znajduje bratni¹ duszê w samotnym psie, który pomaga mu poj¹æ w³aœciwe znaczenie mi³oœci,
dobroci, przyjaŸni, szacunku i odkupienia.
Przeczytaj, przemyœl – warto!
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
MARZEC–KWIECIEÑ 2011

08.03.
09.03.
13.03.

19.03.
25.03.
01.04.
02.04.
03.04.
10.04.
12.04.
17.04.

04.03. I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych
w parafii
05.03. Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca z Ró¿y œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus
Ca³odzienna adoracja w koœciele. O godz. 900 – dodatkowa
Msza œw.
Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie Wielkiego Postu. O godz. 900
– dodatkowa Msza œw.
I Niedziela Wielkiego Postu („Gorzkie ¯ale” z kazaniem pasyjnym w ka¿d¹ niedzielê o godz. 1700, natomiast Droga Krzy¿owa codziennie o godz. 1730). Za udzia³ w „Gorzkich ¯alach”
mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami
Uroczystoœæ Œw. Józefa, Oblubieñca NMP, Patrona Koœcio³a
Powszechnego
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
I Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca z Ró¿y œw. Franciszka z Asy¿u. W tym dniu przypada 6. rocznica œmierci S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II
IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczêcie wielkopostnych rekolekcji parafialnych
Rozpoczêcie Nowenny przed uroczystoœci¹ Œw. Antoniego
z Padwy
Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej

WIELKI TYDZIEÑ
SPOWIED W WIELKIM TYGODNIU
Poniedzia³ek – Wtorek – Œroda: godz. 630–800; 1700–1900
Czwartek – Pi¹tek: godz. 630–900; 1500–1730
Wielka Sobota: godz. 800–1200

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

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

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

OŒRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO W NASZEJ PARAFII
zaprasza w ka¿dy pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach 19.00–20.00. 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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