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W JEGO MI£OSIERDZIU
NASZE ZMARTWYCHWSTANIE
Uroczystoœæ zmartwychwstania Chrystusa nale¿y do najwa¿niejszych œwi¹t i wydarzeñ w ¿yciu ka¿dego chrzeœcijanina. Oto bowiem Ten, który by³ przeznaczony na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu oraz na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹ (por. £k 2, 34), pokona³ œmieræ i objawi³ siê
w chwale jako Pan wszelkiego ¿ycia. Cz³owiek uwik³any
w grzech odzyska³ na nowo œwiat³o nadziei, przybli¿aj¹c siê
równoczeœnie do niezmierzonej ³aski Bo¿ego mi³osierdzia.
Albowiem, aby uchroniæ cz³owieka od jakiejkolwiek zatwardzia³oœci i poni¿enia, zmartwychwsta³y Chrystus nieustannie puka do serca cz³owieka, aby ten uwolni³ siê raz na zawsze od z³ych sk³onnoœci do grzechu i odzyska³ w sobie odnowion¹ wra¿liwoœæ i zdolnoœæ do mi³oœci, która potrafi znieœæ
i przezwyciê¿yæ wszystko (por. 1 Kor 13, 7). W ten sposób
„mi³osierdzie Boskie wchodzi g³êbiej w tajemnicê cz³owieka,
odró¿niaj¹c to, co jest jego nienaruszaln¹ godnoœci¹ duchowego dziecka Bo¿ego, od z³a, które uczyni³. Jest w tym oczywiœcie pewien element szaleñstwa, ale w ka¿dej mi³oœci musi
byæ element szaleñstwa, tak jak szaleñstwem by³a mi³oœæ
Chrystusa. Tylko szalony pozwala siê ukrzy¿owaæ – taki jak
On, tak potê¿ny...”, (J. A. K³oczowski, Zawierzyæ Prawdzie,
Kraków 2006, s. 25).
Najpe³niejsze objawienie Bo¿ego mi³osierdzia dokona³o
siê na wzgórzu Golgoty oraz o brzasku poranka przy pustym
Grobie Chrystusa. To On poprzez swoj¹ mêkê i zmartwychwstanie wkroczy³ w historiê pielgrzymuj¹cego ludu, jako Odkupiciel œwiata, daj¹c pocz¹tek odpuszczenia grzechów. Wiara i ufnoœæ w Jego nieskoñczone mi³osierdzie s¹ wiêc dla
cz³owieka warunkiem, okreœlaj¹cym postawê i woln¹ wolê
nawrócenia. To w³aœnie Chrystus powie do œw. Siostry Faustyny: „Pragnê zaufania od swych stworzeñ, zachêcaj dusze
do wielkiej ufnoœci w niezg³êbione mi³osierdzie moje. Niechaj
siê nie lêka do mnie zbli¿yæ dusza s³aba, grzeszna, a choæby
mia³a wiêcej grzechów ni¿ piasku na ziemi, utonie wszystko
w otch³ani mi³osierdzia mojego” (Dzienniczek, 1059).

Wielkanoc, to œwiêta wiosenne, które potêguj¹ w nas radoœæ i poprzez proste odczytywanie znaków budz¹cego siê
¿ycia w ca³ej przyrodzie, kieruj¹ nasze myœli i pragnienia
ku Temu, który daje ludzkoœci nadziejê ¿ycia wiecznego.
Ca³e bowiem nasze ziemskie bytowanie zmierza ku spotkaniu „twarz¹ w twarz” ze Zmartwychwsta³ym Panem
w chwili naszej œmierci, koñcz¹cej ostatecznie kres ziemskiego pielgrzymowania. Aby jednak zmartwychwstaæ
w Jezusie, trzeba w Nim ¿yæ na co dzieñ (por. Dzienniczek,
392), pozwalaj¹c siê ufnie ogarn¹æ tajemnic¹ Jego mi³osierdzia. W ten sposób, sam Chrystus wyprowadza nas z ciemnego grobu grzechu i œmierci, ku pe³ni wiekuistego szczêœcia i œwiat³a.
Kiedy dotar³y pierwsze wieœci o pustym grobie, s³owa te
wydawa³y siê najpierw zwyczajn¹ czcz¹ gadanin¹, którym
nikt nie dawa³ wiary (por. £k 24, 11). Z czasem jednak wieœæ
ta stawa³a siê nie tylko niepokoj¹ca dla rz¹dców, ale co wiêcej, zaczê³a radowaæ osamotnionych Aposto³ów, nape³niaj¹c
ich coraz wiêksz¹ odwag¹ do dawania œwiadectwa. Poprzez
zwyciêstwo nad œmierci¹ Syna Cz³owieczego, ca³a ludzkoœæ
zosta³a ogarniêta niewyczerpanym Ÿród³em mi³osierdzia.
Radoœæ Œwi¹t Wielkanocnych, prze¿ywana ka¿dego roku
pe³ni¹ wiary, otwiera znów Chrystusowi drzwi naszych serc,
czêsto zalêknionych, poranionych, odrzuconych... Serc spragnionych mi³oœci Boga, który przez Krzy¿ i Zmartwychwstanie, pochyla siê nad ka¿dym cz³owiekiem, nad tym „co
cz³owiek – zw³aszcza w chwilach trudnych i bolesnych – nazywa swoim losem” (Jan Pawe³ II, Dives in misericordia, nr 8).
Nie lêkaj siê i ty po raz kolejny zawierzyæ swoje ¿ycie tej odwiecznej Prawdzie i œwiadomie „ustami swymi wyznaj, ¿e
Jezus jest Panem”, którego „Bóg wskrzesi³ z martwych”
(por. Rz 10, 9), aby z Nim ¿yæ przez wszystkie nieskoñczone
wieki.

Œwiêta Paschalne, to szczególne chwile chrzeœcijañskiej radoœci.
Chrystus bowiem zmartwychwsta³, jak zapowiedzia³.
Na ten piêkny czas wiary, wszystkim naszym Wspó³pracownik om,
Parafianom, Przyjacio³om i Dobroczyñcom,
¿yczymy, aby blask zmartwychwsta³ej Prawdy
nape³nia³ Wasze serca darem nadziei i wzajemnej mi³oœci!
Z radoœci¹ wiêc podnieœcie g³owy znad pustego grobu,
œwiadcz¹c na co dzieñ swoim ¿yciem,
¿e œmieræ zosta³a na zawsze pok onana!
Weso³ego Alleluja!
Redakcja Biuletynu

Eligiusz Dymowski OFM
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OBIETNICA ¯YCIA WIECZNEGO
...wierzê w... cia³a zmartwychwstanie, ¿ywot wieczny. Amen
¯ycie ziemskie nie jest us³ane ró¿ami, wiemy o tym
wszyscy. Czasem doznajemy radoœci, czasem smutku,
bólu, rozterki i zw¹tpienia. S¹ ludzie nieuleczalnie chorzy i ci, którzy nios¹ im pomoc, s¹ te¿ ludzie ¿yj¹cy na
skraju ubóstwa i ludzie bogaci, s¹ ludzie samotni,
opuszczeni przez bliskich, altruiœci i egocentrycy.
W tym ró¿norodnym „zodiaku” ziemskim zdarzaj¹
siê wzloty i upadki i cz³owiek czêsto szuka sensu i sposobu na ¿ycie doczesne, nie zastanawiaj¹c siê nad sfer¹
duchow¹ stymuluj¹c¹ nasze zachowania.
Wielu z nas daremnie szuka³oby sensu ¿ycia tylko
w jego doczesnoœci, bo ¿ycie to ograniczone nieub³aganym czasem, dla jednych zbyt krótkie, dla innych szczególnie cierpi¹cych – zbyt d³ugie, staje siê czymœ wypadkowym, niewiadomym. Gdyby nie obietnica naszego
zmartwychwstania do ¿ycia wiecznego, daremnie mo¿na by doszukiwaæ siê sensu ¿ycia na ziemi. Nie rodzimy
siê po to by umrzeæ po „skonsumowaniu doczesnoœci”.
Cz³owiek podœwiadomie nawet oczekuje czegoœ „wiêcej”.
Powtarzamy wyznanie wiary w modlitwie codziennej
i w czasie mszy œwiêtej „...wierzê w... cia³a zmartwychwstanie, ¿ywot wieczny...”
Czy mówimy to credo machinalnie, czy te¿ rozwa¿amy w duszy treœæ modlitwy? Jeœli tak – to uzyskujemy
odpowiedŸ na sens ¿ycia ziemskiego. Jest ono bowiem
„polem startowym” do wiecznoœci, a czas ziemski winien s³u¿yæ doskonaleniu wewnêtrznemu osobowoœci
i dzia³ania, poniewa¿ tutaj musimy zapracowaæ sobie
na ¿ycie wieczne.
Czêsto zadajemy sobie pytanie – dlaczego istota
ludzka nie jest idealna, czemu podatna jest na otaczaj¹ce j¹ z³o i k³amstwo. Cz³owiek istota s³aba musi szukaæ wsparcia u Boga.
Tymczasem pragniemy jak najd³u¿ej zatrzymaæ
m³odoœæ, szczêœcie doczesne, dostatek i zapominamy,
¿e wszystko to jest przemijaniem w czasie i ¿e ka¿dy stanie kiedyœ przed ostatecznym rozrachunkiem z doczesnoœci. ¯ycie ziemskie biegnie swoim torem i nie
mo¿emy mieæ ¿alu do Stwórcy, ¿e chwile szczêœcia s¹ raczej krótkie, ¿e musimy zmagaæ siê z cierpieniem. Jest
ono potrzebne do obudzenia zadumy nad drog¹ do
szczêœcia wiecznego oraz sprowadza na nas „pragnienie
g³odu nieba i domu Ojca”.
Jak¿e wymowne tutaj staj¹ siê s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II prosz¹cego w godzinie œmierci „... pozwólcie mi odejœæ do domu Ojca...”. Wiedzia³, ¿e po ziemskim pielgrzymowaniu tam znajdzie wytchnienie.
Do domu Pana prowadz¹ nas trzy szlaki: droga
oczyszczenia, droga oœwiecenia i droga zjednoczenia
z Bogiem (zob. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków
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2005, s. 34). O drodze tej mówi Chrystus do m³odzieñca „Jeœli chcesz osi¹gn¹æ ¿ycie, zachowaj przykazania:
(Mt 19, 16–17). Zachowanie przykazañ dekalogu w pamiêci i dzia³aniu jest rêkojmi¹ zwyciêstwa nad z³em
i grzechem. Poprzez etap oczyszczenia z nieprawoœci
i pojmowanie prawdy i dobra zbli¿amy siê do zjednoczenia z Bogiem jeszcze tutaj na ziemi.
Wspó³czesna sekularyzacja ¿ycia nie sprzyja duchowemu rozwojowi cz³owieka. Jako istota wolna ponosi
on odpowiedzialnoœæ za swoje uczynki ziemskie, i o tym
winien pamiêtaæ.
Wierzyæ, mieæ nadziejê na zmartwychwstanie, kochaæ Boga i bliŸnich, to znaczy z pokor¹ chrzeœcijanina
szanowaæ Boskie przykazania, odrzucaj¹c jednoczeœnie
pychê prowadz¹c¹ do zguby.
¯ycie ziemskie, dla wierz¹cego, od narodzin a¿ do
œmierci, nabiera g³êbokiego, duchowego sensu, daje
nam wiarê, nadziejê i bezgraniczn¹ Bosk¹ mi³oœæ.
Przeznaczeniem ludzkim jest zmierzanie do wiecznoœci, zanim jednak to siê stanie, musimy oczyœciæ siê
z grzechów ziemskich, ¿a³owaæ za nie i przeprosiæ
mi³osiernego Boga.
Obiecane cz³owiekowi ¿ycie wieczne, poprzez zmartwychwstanie, stanie siê pocz¹tkiem nowego ¿ycia i Bóg
wtedy bêdzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor. 15, 28).
Cz³owiek musi stan¹æ pod krzy¿em Chrystusa, wierzyæ w zmartwychwstanie, bo przez krzy¿ prowadzi do
Niego droga.
Tak wiêc nasze ziemskie ¿ycie nabiera g³êbokiego
sensu dopiero kiedy pojmiemy tajemnicê odkupienia
i zmartwychwstania do ¿ycia wiecznego, do którego zostaliœmy stworzeni i powo³ani przez Najwy¿szego Stwórcê wszelkiego stworzenia.
oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Sens
¯ycie to wzloty i upadki
po³¹czone kruch¹ nicoœci¹,
mo¿na je nosiæ jak naszyjnik,
lub modliæ siê na tym ró¿añcu
o znalezienie nieprzemijania,
które ma swój g³êboki sens
w duszy ka¿dego cz³owieka
BMK, 2011
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„... BY SIÊ ZMARTWYCHWSTA£O”
„Anio³ zaœ przemówi³ do niewiast: «Wy siê nie bójcie!
Gdy¿ wiem, ¿e szukacie Jezusa ukrzy¿owanego. Nie ma
Go tu, bo zmartwychwsta³, jak zapowiedzia³. PrzyjdŸcie,
zobaczcie miejsce, gdzie le¿a³. A idŸcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powsta³ z martwych i oto udaje siê
przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedzia³em». Poœpiesznie wiêc oddali³y siê od grobu,
z bojaŸni¹ wielk¹ i radoœci¹, i pobieg³y oznajmiæ to Jego
uczniom” (Mt 28, 5–8).
Nawi¹zuj¹c do powy¿szego cytatu z Ewangelii Mateusza, pragnê podzieliæ siê z Czytelnikami, kilkoma moimi
refleksjami, dotycz¹cymi wydarzeñ paschalnych. Przed
wieloma laty otrzyma³em od Prymasa Tysi¹clecia Nowy
Testament, z niezwyk³¹ dla mnie dedykacj¹: „Zdzis³awie
– S³owo Chrystusa niech wciela siê w Twoje s³owo, które
wychodzi z ust Twoich. Na przemianê b³ogos³awiê. + Stefan kard. Wyszyñski. Warszawa. Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej 20–30 IV 79”. Te piêkne s³owa jak¿e bardzo
³¹cz¹ siê z t¹ najwiêksz¹ tajemnic¹, jak¹ jest Zmartwychwstanie Jezusa, a tak¿e i cz³owieka. Gdyby ono nie
nast¹pi³o, religia chrzeœcijañska, myœlê, ¿e w ogóle religie,
nie mia³yby wiêkszego sensu. Zastanawiam siê tak¿e, czy
i samo ¿ycie ludzkie mia³oby wówczas jakikolwiek sens?
Cyprian Kamil Norwid pisa³: „Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o // Do pracy – praca, by siê zmartwychwsta³o”.
Równie¿ Jan Pawe³ II, powróci³ do myœli genialnego romantyka, pisz¹c: „Jak¿e daleko idzie nasz czwarty
wieszcz! Trudno siê oprzeæ przeœwiadczeniu, ¿e w s³owach tych sta³ siê jednym z prekursorów Vaticanum II
i jego bogatego nauczania... Zwi¹zek miêdzy piêknem –
prac¹ – zmartwychwstaniem: to sam rdzeñ chrzeœcijañskiego byæ i dzia³aæ”. I dalej Norwid: „Có¿ wiesz
o piêknem?... // Kszta³tem mi³oœci piêkno jest i tyle, // Ile j¹
cz³owiek ogl¹da³ na œwiecie, // W ogromnym Bogu albo
w sobie-pyle” („Promethidion”). A zatem – kontynuuje
papie¿ – „czy nie pozostaje ono w jakimœ intymnym, bardzo rzeczywistym zwi¹zku z Tym, który umi³owa³ do
koñca? Który objawi³ definitywn¹ wiarê Mi³oœci w dziejach cz³owieka i œwiata. Miarê ostateczn¹: odkupieñcz¹
i zbawcz¹”.

s. Agnieszka Koteja (Albertynka)
Œwit
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Wybuch³y. A Zmartwychwsta³y
zmartwychwsta³.
...
i niewiasty sp³akane
gdy jeszcze by³o ciemno,
i te Stopy
ciche
obur¹cz gor¹co
objête.

Rzeczywiœcie, jak¿e trudno poj¹æ z ludzkiego punktu
widzenia ogrom tajemnicy, jej piêkno i mi³oœæ Zmartwychwstania Jezusa, w tym równie¿ i cz³owieka. Ono
mo¿e budziæ przecie¿ lêk i myœl, ¿e wszystko jednak przemija na tym œwiecie. Ale Bóg wszystko mo¿e, bo cz³owiek
z prochu powsta³ i w proch siê obraca, ale to Stwórca jest
Panem jego ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania. Œwiat trwa
nadal. Natura odradza siê zawsze po czwartej porze roku,
nastêpuje wiosna i rodzi nowe ¿ycie. A mo¿e lepiej powiedzieæ, i¿ odradza siê, czyli powstaje z „prochu”.
Odwieczne s³owo sta³o siê Cia³em, czyli przybra³o ludzkie kszta³ty. A S³owo to nigdy nie umiera, jest wieczne!
Czy cz³owiek mo¿e wiêc odejœæ bezpowrotnie, jeœli S³owo
trwa? S³owo jako cia³o – one trwaj¹ i trwaæ bêd¹; odchodz¹ i s¹ w wielorakiej materii ludzkiej twórczoœci:
w materii s³ów i dŸwiêków, w materii barw i tonów...
Nad tymi, jak¿e trudnymi przes³aniami – i nie bez lêku
o to, co stanie siê z cz³owiekiem, gdy nadejdzie jego kres –
cz³owiek myœl¹cy, a nade wszystko artysta, nie mo¿e siê
nad tym nie zastanawiaæ. I u mnie jako pisarza, czêsto budzi siê taka rozterka i ludzkie pytania. Tak! Bo ¿ycie nasze, ¿ycie w twórczym trudzie, a nawet bólu i dramacie,
jak¿e mocno ³¹czy siê w realnej wrêcz wiêzi z mi³oœci¹
cierpi¹c¹ Chrystusa. To w³aœnie z mi³oœci do cz³owieka
Chrystusa pozwoli³ siê ukrzy¿owaæ i dla nas zmartwychwsta³, aby nasz lêk przemieniæ w odnowion¹ nadziejê na
wieczn¹ szczêœliwoœæ, ¿e nie odejdziemy, ¿e siê odrodzimy, ¿e zmartwychwstaniemy!
W historii artyœci najczêœciej z wielkim lêkiem siêgali
po pêdzel lub pióro, aby ukazaæ Zmartwychwstanie Pañskie, w przeciwieñstwie do Bo¿ego Narodzenia, kiedy
wci¹¿ powstaje wiele nowych dzie³. Mnie osobiœcie zawsze wprawia³o w podziw i zdumienie oraz pobudza³o do
refleksji „Zmartwychwstanie” Jana Matejki w Koœciele
Mariackim w Krakowie.
Pielgrzymuj¹c do Ziemi Œwiêtej wielokrotnie nawiedza³em Bazylikê Bo¿ego Grobu. Za ka¿dym razem by³o to
dla mnie ogromnie wielkie prze¿ycie, którego nigdy nie
zapomnê. Ca³uj¹c kamienn¹ p³ytê Grobu Pañskiego, odnosi³em wra¿enie, i¿ dotykam nie tylko czegoœ wyj¹tkowego, ale przede wszystkim dotykam g³êbokiego sensu
wiary w Boskie i ludzkie zmartwychwstanie; dotykam
czegoœ nieskoñczonego, wielkiego, pe³nego wiêc œwiêtej
Tajemnicy. Wierzê g³êboko, chocia¿ nie zawsze dla mnie
w pojêt¹, pe³niê przysz³ej wiecznoœci cz³owieka. To wrêcz
niezwyk³e, jak Bazylika Pañska ³¹czy ró¿nych wyznawców w jednego Boga. Dziwne to wszystko zarazem,
a jednak okazuje siê mo¿liwe.
Potem dotyka³em jeszcze ró¿owej p³yty namaszczenia.
Zapach ostry, nawet md³y, zapach jakby lawendy. Ten
w³aœnie zapach pamiêtam z dzieciñstwa, z ogrodu dziadka Józefa. Lawenda by³a równie¿ w pokoju w wazonach,
gdy umierali moi rodzice. Mo¿e te¿ dlatego chcia³em, aby
mój dotyk p³yty namaszczenia, sta³ siê dotykiem i bliskoœci¹ cz³owieka z cz³owiekiem i cz³owieka ze swoim
Stwórc¹. Niosê wci¹¿ tê myœl w sobie, jak zapamiêtany
przeze mnie obraz arabskiego ch³opca ze œciêt¹ such¹ lawend¹, któr¹ œciska³ w d³oniach, jak najdro¿szy skarb.

Kalatówki 27.03.2005
Zdzis³aw Tadeusz £¹czkowski
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BEATYFIKACJA, DZIECI I MY
Jak wyt³umaczyæ dzieciom fakt beatyfikacji Jana
Paw³a II? Czy wystarczy encyklopedyczna definicja?
Starsze dzieci pewnie pamiêtaj¹ jeszcze naszego Papie¿a, choæby z transmisji telewizyjnych. Jednak te mniejsze mog¹ raczej spotkaæ siê tylko z jego fotografiami,
czy pomnikami. Poniewa¿ do beatyfikacji Jana Paw³a II
pozosta³o ju¿ niewiele czasu, mo¿e warto to wa¿ne wydarzenie potraktowaæ równie¿ jako zadanie do budowania pamiêci o polskim Papie¿u w naszych rodzinach. Aby zaœ ta pamiêæ by³a ¿ywa i twórcza, to my, rodzice musimy dobrze przygotowaæ siê do rodzinnych
spotkañ z Janem Paw³em II.
Jeœli zapytamy – co by³o najwiêkszym przes³aniem
¿ycia Papie¿a – odpowiedŸ bêdzie taka, jak jego s³owa
u pocz¹tku pontyfikatu: „Nie lêkajcie siê otworzyæ
drzwi Chrystusowi!” Tak, to Chrystusa wskazywa³
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nam Jan Pawe³ II przez ca³e swoje ¿ycie. Równie¿ i teraz, gdy wstawia si¹ za nami w niebie, to w³aœnie Boga
wskazuje nam jako Ÿród³o pomocy i ³aski. Jan Pawe³ II
nigdy nie skupia³ na sobie. By³ „przeŸroczysty”. Jego
dzia³anie kierowa³o do Boga.
Wychodz¹c z tego za³o¿enia, my sami – rodzice,
dziadkowie, ciocie i wujkowie – powinniœmy szukaæ
w papieskim ¿yciu i nauczaniu tego, co mo¿e nas i nasze dzieci naprowadzaæ na Bo¿e œcie¿ki. Dla jednych
pomoc¹ bêdzie ogl¹danie dokumentacji filmowej
z pielgrzymek Jana Paw³a II do Polski (wiele z nich mo¿na obejrzeæ codziennie miêdzy godz. 10 a 16 w Centrum Dialogu Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II na
ul. Kanoniczej 18 w Krakowie). Dla innych ciekawsze
bêd¹ tak licznie wydawane ksi¹¿ki o Papie¿u. Na pewno nieco wiêkszym wyzwaniem bêd¹ pisma samego
Jana Paw³a II. Znajdzie siê wœród
nich przes³anie dla ka¿dego – dla
osób duchownych i œwieckich, dla
ma³¿onków i rodzin; dla osób chorych i w podesz³ym wieku, dla lekarzy, dziennikarzy i osób ró¿nych
zawodów. Do tych wszystkich grup
spo³ecznych Ojciec Œwiêty kierowa³
swoje listy, adhortacje czy encykliki.
Ca³y czas mamy do nich dostêp nie
tylko w ksiêgarniach, czy bibliotekach. Wiêkszoœæ z nich w ca³oœci
mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych, np. opoka.org.pl.
Dziœ chcia³abym podsun¹æ najnowsze publikacje krakowskiego
wydawnictwa archidiecezjalnego œw.
Stanis³awa BM oraz Centrum Jana
Paw³a II „Nie lêkajcie siê!” – Beatyfikacja. Modlitewnik dla dzieci oraz Beatyfikacja. Modlitewnik dla doros³ych
i m³odzie¿y. To niewielkie ksi¹¿ki,
które k³ad¹ akcent na duchowe przygotowanie do beatyfikacji Papie¿a-Polaka – odpowiednio do wieku. To
przede wszystkim nowenna przed
beatyfikacj¹, któr¹ mo¿na podj¹æ
w naszych rodzinach. Mo¿e staæ siê
ona szans¹, by czas poprzedzaj¹cy to
bezprecedensowe wydarzenie móg³
byæ dla naszych rodzin szko³¹ modlitwy i pog³êbianiem wiary. W modlitewniku znajdziemy rozwa¿ania
na dziewiêæ dowolnych dni, w które
wybierzemy siê do koœcio³a na adoracjê i bêdziemy mogli przemedytowaæ kolejne tematy.
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M³odsi poznaj¹ tak¿e historiê Lolka, który zosta³ papie¿em oraz s³owa Jana Paw³a II, które skierowa³ do
dzieci. W modlitewniku dla osób doros³ych i m³odzie¿y, oprócz nowenny znajdziemy te¿ m.in. modlitwy
u³o¿one przez Jana Paw³a II. Te dwie pozycje mog¹ byæ
bardzo pomocne w sensownym prze¿ywaniu beatyfikacji i czasu dziêkczynienia za dar Jana Paw³a II dla
Koœcio³a Œwiêtego.
– O to, w jaki sposób przekazywaæ dzieciom œwiadectwo Jana Paw³a II, pytam ks. dra Stanis³awa Szczepañca, autora modlitewników oraz koordynatora rodz¹cego siê modlitewnego ruchu adoracyjnego „Adoremus”?
Ks. Prof. Stanis³aw Szczepaniec: – Na sto ró¿nych
sposobów (œmiech). Z jednej strony konieczne bêdzie
œwiadectwo doros³ych, zw³aszcza rodziców, a z drugiej
strony ro¿ne formy pomocy, które u³atwi¹ zrozumienie
najm³odszym, np. rysunki, opowiadania, rozmowy i coœ, co sprzyja rozmowie. Papie¿ dotkn¹³ w swym nauczaniu niemal¿e ka¿dego tematu. Dlatego
wiele mo¿e byæ motywów, które
dadz¹ impuls, by takie rozmowy przeprowadziæ i wyci¹gn¹æ z nich po¿yteczn¹ dla najm³odszych naukê. Rol¹
modlitewnika jest pomóc rodzicom
i katechetom w prze¿ywaniu modlitwy przez nich samych, a póŸniej
w przekazywaniu pewnych prawd
dzieciom. Samo dziecko bez pomocy
mo¿e sobie z tym nie poradziæ.
– W Œrodê Popielcow¹ powo³ano
do ¿ycia ruch modlitewny Adoremus.
Na czym polega idea tego przedsiêwziêcia?
– Idea ruchu Adoremus dotyka jednego aspektu – Papie¿ spêdza³ ca³e godziny na modlitwie przed Najœwiêtszym
Sakramentem.
W³aœciwie
wszystkie zewnêtrzne dzia³ania, pisma, katechezy, które g³osi³, praktycznie wszystko zaczyna³o siê na kolanach. Chodzi wiêc o to, by wiêksz¹
uwagê zwróciæ na aspekt modlitewny
¿ycia Jana Paw³a II i osobiœcie próbowaæ wprowadziæ tê modlitwê w ¿ycie.
W praktyce, g³ównym za³o¿eniem ruchu, który w centrum postawi³ adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, jest dobrowolne postanowienie cotygodniowej adoracji, trwaj¹cej minimum
15 minut. Jeœli ktoœ naprawdê rozsmakuje siê w adorowaniu Chrystusa
ukrytego w Hostii, dla tego kwadrans
bêdzie czasem o wiele za krótkim.
– Kto i kiedy mo¿e przyst¹piæ do
Ruchu?
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– Ka¿dy mo¿e podj¹æ tak¹ decyzjê w swoim sercu.
Dniem uroczystego zainicjowania Ruchu bêdzie 1 maja, czyli dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II. Ka¿dy kto siê
zdecyduje podj¹æ to zobowi¹zanie cotygodniowej adoracji, mo¿e wtedy poprosiæ o b³ogos³awieñstwo. Nie
jest to jednak element konieczny do przyst¹pienia do
Ruchu.
– Gdzie znajdziemy wiêcej informacji o tej inicjatywie?
– Na nowopowsta³ej stronie www.adoremus.pl
mo¿na znaleŸæ wiêcej informacji praktycznych oraz
wskazówki i œwiadectwa osób, które ukocha³y adorowanie Chrystusa Eucharystycznego. Tam tak¿e zamieszczone s¹ materia³y mog¹ce pomóc w g³êbszym
przygotowaniu siê do samej uroczystoœci beatyfikacji
Jana Paw³a II.
Oprac. Agnieszka Konik-Korn
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MADONNA Z DZIECI¥TKIEM I ŒWIÊTYMI:
FRANCISZKIEM Z ASY¯U
I W£ADYS£AWEM KRÓLEM
Najstarsz¹ czêœci¹ bronowickiego koœcio³a jest obecne jego prezbiterium, bêd¹ce pierwotnie samodzieln¹
kaplic¹, wzniesion¹ w ostatnim dziesiêcioleciu XIX
wieku, z inicjatywy i funduszy Jana W³adys³awa Fischera, kupca krakowskiego i w³aœciciela maj¹tku
w Bronowicach Wielkich. Jej poœwiêcenie mia³o miejsce 20 lipca 1895 roku. W o³tarzu g³ównym znajdowa³
siê wówczas obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem
i klêcz¹cymi u Jej stóp œwiêtymi: Franciszkiem z Asy¿u
i W³adys³awem królem, którym dedykowana by³a
równie¿ kaplica. Zosta³ on namalowany w 1893 roku,
a wiêc dwa lata przed poœwiêceniem kaplicy, najpewniej na zamówienie samego fundatora. Do dzisiaj,
z dawnego, neogotyckiego o³tarza, zachowa³ siê jedynie sam obraz, który wprawdzie nadal znajduje siê
w prezbiterium, ale osobno, zawieszony na œcianie nad
wejœciem do zakrystii. Wydaje siê zatem, ¿e ze wzglêdu na „staro¿ytnoœæ” obrazu, warto na ³amach biuletynu wspomnieæ o nim oraz jego autorze; tym bardziej,
¿e nale¿y on tak¿e do najcenniejszych pami¹tek koœcio³a.
Obraz powy¿szy jest dzie³em Tomasza
Antoniego Lisiewicza (1857–1930), malarza i poety, urodzonego w Krakowcu
(obecnie Ukraina), ale mocno
zwi¹zanego z Krakowem. Tam bowiem w latach 1878–1887 studiowa³ malarstwo w Szkole Sztuk
Piêknych, bêd¹c m.in. uczniem
Jana Matejki, który wywar³ du¿y wp³yw na jego póŸniejsz¹
twórczoœæ artystyczn¹. Wed³ug
jednego z krytyków malarza,
Lisiewicz by³ uczniem Matejki
„nie tylko z oficjalnego stosunku, ale z ducha i serca, pozosta³
nim do koñca ¿ycia”. Do królewskiego miasta Krakowa artysta powraca³ tak¿e w nastêpnych latach, chocia¿by w 1889
roku, kiedy wspó³pracuj¹c
z mistrzem, uczestniczy³
w pierwszym etapie prac nad
polichromi¹ w koœciele Mariackim. W bogatej twórczoœci
malarskiej Lisiewicza, zdecydowanie dominowa³a tematyka religijna, chocia¿ nie brakowa³o w niej równie¿ w¹tków
historyczno-patriotycznych.
Pozostawi³ po sobie wiele
dzie³, które do dzisiaj mo¿na
spotkaæ w ró¿nych koœcio³ach
i klasztorach na terenie Polski
6

(w wiêkszoœci obrazy o³tarzowe). Niestety, znaczna
liczba jego prac uleg³a zniszczeniu w czasie I wojny
œwiatowej i dzisiaj znana jest jedynie z tytu³ów.
Na szczêœcie, jednym z zachowanych p³ócien artysty, jest obraz znajduj¹cy siê w naszym koœciele. Przedstawia on Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem na rêkach, otoczon¹ wieñcem dwunastu gwiazd. Ubrana jest w czerwon¹ szatê, z narzuconym nañ d³ugim, b³êkitnym
p³aszczem; dodatkowo Jej g³owê zdobi korona. Natomiast Dzieci¹tko w bia³ej sukience, trzyma w d³oniach
ber³o królewskie. U stóp Madonny artysta umieœci³
klêcz¹ce postacie: œw. Franciszka z Asy¿u, w habicie
franciszkañskim i kul¹ ziemsk¹ obok oraz p³on¹c¹ pochodni¹ (po prawej stronie) i œw. W³adys³awa, króla
wêgierskiego, w stroju monarchy i le¿¹cymi przed nim
insygniami w³adzy (po lewej stronie). Obaj œwiêci, ze
z³o¿onymi rêkami w gestach modlitewnych i wzrokiem skierowanym ku górze, zanosz¹ swoje proœby do
Boga przez poœrednictwo Maryi. U do³u obrazu, po jego lewej stronie, artysta – na tle lekko zarysowanego
krajobrazu – „uwieczni³” kaplicê, a nieco dalej –
równie¿ dworek w Bronowicach Wielkich,
zamieszka³y wówczas najpewniej przez
Michalinê i W³adys³awa Fischerów. Widoczna na nim kaplica wskazuje zatem jednoznacznie, ¿e w 1893 roku
jej budowa by³a ju¿ ukoñczona, zaœ
data namalowania obrazu przez
Lisiewicza, wi¹¿e siê z przyst¹pieniem do prac nad wyposa¿eniem i wystrojem wnêtrza.
W tym miejscu nale¿y jeszcze
wspomnieæ o kolorowej reprodukcji obrazu, wykonanej oko³o
1910 roku w drukarni A. Rippera w Krakowie. Stanowi³a ona
„cegie³kê” na planowan¹ rozbudowê kaplicy, przez dostawienie do niej nawy koœcio³a.
Móg³ j¹ otrzymaæ ka¿dy, kto na
powy¿szy cel ofiarowa³ kwotê
2 koron. Niestety, rozpoczête
w 1912 roku prace budowlane
zosta³y rok póŸniej przerwane,
a w dalszej ich kontynuacji
przeszkodzi³ wybuch I wojny
œwiatowej oraz inne okolicznoœci. Niemniej, w wielu domach
w Bronowicach Wielkich
i okolicy, pozosta³a nabyta wówczas pami¹tka, w postaci
reprodukcji omawianego
obrazu.
Adam J. B³achut OFM
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ŒW. EL¯BIETA WÊGIERSKA
Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa przypomina nam nie tylko o wielkiej
³askawoœci i dobroci Boga w stosunku do cz³owieka,
ale tak¿e objawia Jego mi³oœæ mi³osiern¹. To ona
sprawi³a, ¿e Bóg da³ nam swojego Syna, aby poprzez
mêkê i œmieræ krzy¿ow¹ przywróci³ cz³owiekowi
³askê i godnoœæ. To mi³oœæ mi³osierna jest jednym
z najpiêkniejszych przymiotów Boga Ojca, w którym
cz³owiek naœladuj¹c Go, najbardziej upodobnia i zbli¿a siê do Niego. Dlatego wielu chrzeœcijan pod¹¿aj¹c
t¹ w³aœnie drog¹, osi¹gnê³o œwiêtoœæ ¿ycia.
W rubryce „Œwiadkowie œwiêtoœci” naszego biuletynu, przybli¿amy postaæ œw. El¿biety Wêgierskiej nazywanej tak¿e œw.
El¿biet¹ z Turyngii, która inspiruj¹c siê duchowoœci¹ œw. Franciszka i œw. Klary, osi¹gnê³a doskona³oœæ ¿ycia, pe³ni¹c dzie³a
mi³osierdzia. Jako tercjarka
franciszkañska, jest – wraz ze
œw. Ludwikiem, królem francuskim – patronk¹ Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
Œw. El¿bieta urodzi³a siê na
Wêgrzech w 1207 roku, w królewskim rodzie Arpadów, który
wyda³ wielu œwiêtych, m.in. œw.
Stefana, œw. Emeryka, œw. W³adys³awa, œw. Jadwigê Œl¹sk¹,
œw. Kingê, œw. Agnieszkê z Pragi
i b³. Jolantê.
Imiê El¿bieta, które wed³ug
hebrajskiej etymologii oznacza
„pe³na Boga”, sta³o siê prorocz¹
zapowiedzi¹ jej œwietlanej
przysz³oœci, któr¹ opromieni³a
nie tylko œredniowiecze, ale ten
blask œwiêtoœci zbudowanej na
fundamencie ewangelicznego
mi³osierdzia, ubóstwa i radoœci,
pozostaje stale drogowskazem
i Ÿród³em ci¹gle ¿ywej nadziei a¿
po dzisiejsze czasy.
Od 1211 roku domem rodzinnym El¿biety sta³ siê
zamek w Wartburgu w Turyngii (Niemcy), gdzie by³a
przygotowywana do roli ksiê¿nej i przysz³ej ¿ony
landgrafa Ludwika IV. Pod okiem ksiê¿nej Zofii,
przysz³ej teœciowej i wêgierskich kapelanów, zdobywa³a potrzebn¹ wiedzê oraz wzrasta³a w wierze, nadziei i mi³oœci. Coraz bardziej œwiadomie troszczy³a
siê tak¿e o rozwój ¿ycia duchowego. Æwiczy³a swoj¹
wolê poprzez ró¿nego rodzaju umartwienia i dobre

postanowienia, które najczêœciej dotyczy³y pos³ugi
mi³osiernej wobec najbiedniejszych. Pragnê³a ¿yæ
pe³ni¹ Ewangelii, w przeciwieñstwie do tego, co widzia³a w dworskim otoczeniu, a wiêc niezgodnoœæ
przekonañ religijnych z postêpowaniem na co dzieñ
i rozmijanie siê z moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹.
Pobo¿noœæ El¿biety spowodowa³a, ¿e ksiê¿na Zofia
i ca³e otoczenie dworskie proponowa³o jej wst¹pienie
do zakonu, jednak ona pozosta³a wierna powo³aniu
do ma³¿eñstwa. Tak¿e Ludwika IV przekonywano,
by zrezygnowa³ z ma³¿eñstwa i odes³a³ El¿bietê na

Wêgry. Wtedy Ludwik, wskazuj¹c na znajduj¹c¹ siê
przed nim górê, powiedzia³: dajê s³owo, ¿e gdyby ta
góra by³a od stóp a¿ po wierzcho³ek ca³a ze z³ota,
i gdyby mia³a do mnie nale¿eæ pod warunkiem
odes³ania El¿biety, raczej bym z niej zrezygnowa³,
ni¿ ze zwi¹zku z ni¹. Mi³ujê j¹ i ma³¿eñstwo z ni¹ ceniê bardziej ni¿ wszystko na œwiecie.
Dokoñczenie na str. 8

7

Nr 57

Nie samym chlebem...

Wielkanoc 2011

Œw. El¿bieta Wêgierska, dokoñczenie ze s. 7
W 1218 roku Ludwik skoñczy³ osiemnaœcie lat
i kaza³ siê pasowaæ na rycerza w Eisenach, w koœciele œw. Jerzego. Natomiast œlub El¿biety z Ludwikiem odby³ siê w 1221 roku na zamku w Wartburgu. Ludwik mia³ wtedy dwadzieœcia lat, a El¿bieta
czternaœcie. Ludwik by³ rozwa¿ny i m¹dry
w s¹dach, dotrzymuj¹cy s³owa, waleczny w boju,
mi³osierny dla ubogich; codziennie uczestniczy³ te¿
we Mszy. Œw. El¿bieta tak¿e nie ustêpowa³a w zaletach Ludwikowi. Najbardziej charakterystycznym
rysem jej osobowoœci by³a sta³a pogoda ducha.
Wszystkiemu te¿ oddawa³a siê ca³ym sercem, a mê¿a kocha³a namiêtnie. Uzupe³niali siê w tym wzajemnie. On by³ mêski i rycerski, ona kobieca i uczuciowa. Bertold w swej kronice zapisa³, ¿e oba te serca wi¹za³a wzajemnie tak mocna mi³oœæ, ¿e wszelka
roz³¹ka by³a im nieznoœna.
El¿bieta wczeœnie zazna³a radoœci macierzyñstwa. W roku 1222, maj¹c niespe³na szesnaœcie lat,
urodzi³a syna, któremu po dziadku dano imiê Hermann. W 1224 roku przysz³a na œwiat córka Zofia,
natomiast Gertruda urodzi³a siê w 1227 roku, której
Ludwik ju¿ nie zobaczy³, gdy¿ zmar³ 11 wrzeœnia
1227 roku podczas wyprawy krzy¿owej, maj¹c dwadzieœcia siedem lat. Gdy El¿bieta dowiedzia³a siê
o œmierci mê¿a, ca³a we ³zach powtarza³a: umar³
dla mnie œwiat i jego radoœci. W 1229 roku, wraz
z powracaj¹cymi krzy¿owcami, którzy przywieŸli doczesne szcz¹tki Ludwika, odprowadzi³a mê¿a na
wieczny spoczynek do jego umi³owanego opactwa
w Reinhardsbrunn.
Pomimo nalegañ, zrezygnowa³a z ponownego
ma³¿eñstwa z jednym z najpotê¿niejszych w³adców
ówczesnego œwiata, Fryderykiem II, gdy¿, jak
mówi³a, w swoim mê¿u znalaz³a wszystkie dobra tego œwiata: mi³oœæ, przyjaŸñ, honor, moc i ziemskie
radoœci. W rzeczywistoœci z³o¿y³a œlub, ¿e w razie
œmierci Ludwika, nie wyjdzie ponownie za m¹¿.
W 1224 roku El¿bieta zetknê³a siê z braæmi
mniejszymi, których do Niemiec wys³a³ œw. Franciszek z Asy¿u. Pomog³a im w fundacji klasztoru
w Eisenach. Jeden z tamtejszych braci ukaza³ jej
idea³ franciszkañski i wprowadzi³ w jego ducha. Naœladowanie Chrystusa ubogiego, pos³usznego,
mi³osiernego, ¿ycie Ewangeli¹ na wzór Biedaczyny
z Asy¿u, sta³y siê odt¹d podstawowymi zasadami jej
formacji wewnêtrznej. El¿bieta zosta³a franciszkañsk¹ tercjark¹. Nigdy nie pozwoli³a siê sprowadziæ
z franciszkañskiej drogi i pozosta³a jej wiern¹ do
koñca ¿ycia, pomimo, i¿ jej póŸniejszy kierownik duchowy, kieruj¹c siê surowymi zasadami ascetyki
œredniowiecznej, czêsto gani³ j¹ za „rozrzutn¹” chojnoœæ, namiêtn¹ mi³oœæ do mê¿a i dzieci oraz przywi¹zanie do bliskich jej osób. Nie szczêdzi³ jej tak¿e

ró¿nego rodzaju kar i upokorzeñ, które ona znosi³a
z wielk¹ pogod¹ ducha.
Po œmierci mê¿a, z wielkim poœwiêceniem
spe³nia³a pos³ugê mi³osierdzia wobec najbiedniejszych, co uwa¿a³a za swoje powo³anie ¿yciowe.
W tym celu, w 1228 roku, ufundowa³a w Marburgu
szpital pod wezwaniem œw. Franciszka z Asy¿u, co
sta³o siê w miesi¹c po jego kanonizacji. W tym te¿
szpitalu do koñca swego ¿ycia pielêgnowa³a chorych.
Dnia 17 listopada 1231 roku El¿bieta odesz³a do
Pana. Kanonizowa³ j¹ papie¿ Grzegorz IX w dniu
26 maja 1235 roku, w koœciele dominikanów w Perugii. Uroczyste podniesienie relikwii œw. El¿biety
odby³o siê l maja 1236 w Marburgu. Cia³o El¿biety
spoczywa³o tam przez trzysta lat i by³o otoczone
wielk¹ czci¹. W 1539 roku landgraf Filip, wprowadzaj¹c w tym mieœcie Reformacjê (protestantyzm),
w³ama³ siê do sarkofagu i wyj¹³ relikwie Œwiêtej.
W ikonografii œw. El¿bieta Wêgierska bardzo czêsto jest przedstawiana w królewskim stroju, z koron¹ na g³owie i z ró¿ami. Nawi¹zuje ono do jednej
z legend, która opowiada, ¿e pewnego dnia nios¹c
w fartuchu chleb dla biednych, zosta³a zatrzymana
przez mê¿a. Na ¿¹danie, aby pokaza³a co niesie,
uchyli³a r¹bka fartucha, z którego zamiast chlebów
wypad³y piêkne ró¿e.
Co ma nam do powiedzenia Œwiêta, która ¿y³a
w œredniowieczu, nam ludziom XXI wieku? Otó¿ to,
¿e œwiêtoœæ ¿ycia polega na mi³owaniu Boga i bliŸniego. Tych dwóch przykazañ nie mo¿na oddzielaæ.
Mi³oœæ œw. El¿biety do Chrystusa przejawia³a siê
i wzmacnia³a poprzez g³êbok¹ jednoœæ, wyp³ywaj¹ca
z intensywnego i nieustannego ¿ycia modlitwy, które z czasem przekszta³ci³o siê w modlitwê kontemplacyjn¹. Doœwiadcza³a tak¿e ekstaz i innych zjawisk mistycznych. Œwiadomoœæ nieustannej obecnoœci Boga by³a dla niej Ÿród³em si³y, radoœci i zaanga¿owania na rzecz ubogich. Tak¿e spotkanie z Chrystusem w ubogich o¿ywia³o jej wiarê i modlitwê, poniewa¿ to spotkanie prowadzi³o j¹ do identyfikowania siê z ubogimi. Nie powinno to dziwiæ, poniewa¿
od momentu rozpoczêcia drogi do Boga, coraz bardziej wyzbywa³a siê wszytkiego, a¿ do ca³kowitego
ogo³ocenia siê, jak Chrystus na krzy¿u. Pod koniec
¿ycia nic jej nie pozosta³o, tylko szara pokutna suknia, w której zosta³a pochowana.
¯ycie El¿biety by³o mi³oœci¹ i wzywa³o do mi³oœci.
I w tym najbardziej jest ona na dzisiejsze czasy potrzebna; jako wzór i zarazem orêdowniczka, aby bogaty w mi³osierdzie Bóg, pos³a³ ludzi sumienia do
wspó³czesnego œwiata i naszej Ojczyzny, dla s³u¿enia wspólnemu dobru ka¿dego cz³owieka w pielgrzymiej drodze do domu Ojca w niebie.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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„Wszystko jest ³ask¹ naznaczon¹ Krzy¿em”
S³owa niektórych wspó³czesnych poetów œcie¿k¹ do Boga
W Pos³owiu do antologii Klêczy
w cieniu Twojego milczenia. Mi³osierdzie
Bo¿e w polskiej poezji wspó³czesnej, wydanej w 2003 roku przez Wydawnictwo œw. Stanis³awa BM Archidiecezji
Krakowskiej, ojciec Eligiusz Dymowski – kap³an i poeta, œwietnie ujmuje
funkcjê literatury w przybli¿aniu osobie z ni¹ obcuj¹cej trudnych filozoficznych i teologicznych prawd, które myœl¹cemu i poszukuj¹cemu cz³owiekowi nie mog¹ byæ obojêtne. Oto cytat
z pos³owia:
„Przes³ania Bo¿e docieraj¹ do nas
nie tylko przez s³owo natchnione, biblijne ksiêgi, ale i przez poezjê. Subtelne s³owo objawia wielkoœæ i zarazem
ma³oœæ cz³owieka. Jego niepokój, ale
i najpiêkniejsze pragnienia. Jego wiarê
i nierzadko (...) ludzkie, zwyczajne zagubienie. (...) poezja ma nie tylko zmuszaæ do refleksji, ale w ka¿dej strofie
ma budziæ w nas poczucie najwy¿szych wartoœci, walcz¹c o godnoœæ
i szlachetnoœæ ludzkich istnieñ” (tam¿e, s. 288).
W twórczoœci literackiej Ojca Eligiusza wypowiadane proz¹ myœli
maj¹ tak¿e poetyck¹ barwê i atmosferê. Na pocz¹tek zapraszam do refleksji
nad ksi¹¿k¹-rozmow¹ pt. W ciszy Boga czyli kilka myœli na chwile
codzienne. Autor porusza sprawy istotne dla ludzi wierz¹cych,
rzuca œwietlne refleksy na nasze lêki, oczekiwania, zw¹tpienia
i nadzieje. Ciekawie ujmuje tajemnice Krzy¿a, ze smutnym
obliczem Golgoty, która ukazuje, „(...) jak wielk¹ mi³oœci¹ obdarzy³ Bóg cz³owieka, oddaj¹c za niego ¿ycie na haniebnej
szubienicy Krzy¿a (...). W dramacie Krzy¿a znajduje siê jedyna sensowna odpowiedŸ na ludzkie pytania. Na Golgocie
Chrystus nie pozostawia cz³owieka samego. Zbyt dobrze zna
jego s³aboœci. Tylko ci, którzy Go naprawdê kochaj¹ id¹ (...)
pod krzy¿, aby siê uczyæ na czym polega mi³oœæ bez granic” (E.
Dymowski, W ciszy Boga, Kraków 2001, s. 64–65). Do obrazu
ukrzy¿owania nawi¹zuje on w rozwa¿aniu o mi³oœci mi³osiernej, aby jeszcze dobitniej pokazaæ Chrystusa nieustaj¹cego
w mi³oœci do cz³owieka.
Oto cytat ze wspomnianej ksi¹¿ki: „(...) Bóg szanuje twoj¹
wolnoœæ, dlatego pozwala siê przybiæ do krzy¿a, w milczeniu
przyjmuje zniewagi i obelgi, pozwala siê biczowaæ, z bólem
przyjmuje zdradê przyjaciela, i czyni tak ka¿dego dnia (...).
Zasiada za sto³em grzeszników, aby jak najpe³niej rozla³a siê
Jego ³aska, nie ustaje w mi³oœci” (tam¿e, s. 108).
Krzy¿ zwi¹zany jest z losem cz³owieka, czêsto jest trudn¹
dla niego prób¹, dlatego pobo¿ne s³owa wiersza ks. Jana
Twardowskiego pt. Razem z Tob¹ mog¹ wzmocniæ nasz¹ s³ab¹
wiarê oraz pokazaæ, ¿e tylko Pan Jezus mo¿e wspomóc nasze
w¹t³e si³y przy dŸwiganiu krzy¿a:
„Zadzwoniê do œwiêtych // przez telefon poproszê
By krzy¿ nie przychodzi³ bez Ciebie”
(ks. J. Twardowski Blisko Jezusa, Warszawa 1996, s. 101).
W tytule artyku³u Wszystko jest ³ask¹ // naznaczon¹ krzy¿em,
wykorzysta³am dwa wersety wiersza Wielki Pi¹tek Eligiusza

Dymowskiego z tomiku W poczekalni
œwiata. W piêciu zaledwie s³owach
poeta uj¹³ sens losu cz³owieka. To, co
mamy jest ³ask¹ od Boga, ale niejako
podwójnie naznaczon¹, mêk¹ Chrystusa – Jego Krzy¿em, ale i naszymi
ma³ymi czy na nasz¹ ludzk¹ miarê du¿ymi, krzy¿ami.
I znów ks. J. Twardowski, który napisa³, ¿e „kto ucieka od Krzy¿a – krzy¿
ciê¿szy dostanie”.
Ukrzy¿owanie Chrystusa w planie
Bo¿ym jest etapem koniecznym do
Zmartwychwstania, o czym w piêknym, ascetycznym wierszu ojca Dymowskiego pt. Wielka Sobota przeczytamy:
„Ukrzy¿owana prawda. // Cisza
To milczenie Boga // dotyka sumienia
cz³owieka
Zanim rozb³yœnie w nim // Œwiat³em
Zmartwychwstania”
(E. Dymowski: Wêdrówki z Nolis, s. 32).
Ten wiersz ma w sobie skupienie
i smutek Wielkiego Pi¹tku, poruszenie sumieñ mêk¹ Chrystusa
i w³asn¹ nieprawoœci¹ oraz radoœæ
Zmartwychwstania, prze¿ywanego
w oœwietlonych œwi¹tyniach i rozjaœnionych sercach. Przy pomocy tak niewiarygodnie skromnych œrodków artystycznych ukaza³ kap³an-poeta tak wiele.
Przecie¿ najlepszym przeciwstawieniem dla ciemnoœci, ciszy
i smutku jest jasnoœæ i radoœæ Zmartwychwstania oraz przemiana serca.
Myœlê, ¿e w³aœciwym dope³nieniem ca³ego tekstu artyku³u
bêdzie cytat z wiersza Romana Brandstaettera, poety urodzonego w ¿ydowskiej rodzinie w Tarnowie, który jako dziecko
z Chrystusem Ukrzy¿owanym zetkn¹³ siê dziêki s³u¿¹cej
w Tarnowskiej Katedrze, nie rozumiej¹c wówczas znaczenia
tego symbolu. Obraz ten na d³ugo zaj¹³ myœli pisarza, wracaj¹c do niego wiele razy. W ¿yciu poety nast¹pi³ ca³kowity
prze³om religijny w Ziemi Œwiêtej pod koniec II wojny œwiatowej. O tym, jak g³êboka by³a ta przemiana duchowa œwiadczy
jego póŸniejsza twórczoœæ, z niezwyk³¹ si³¹ przybli¿aj¹ca
Chrystusa, Matkê Bo¿¹, Bibliê. Wiersz Dwaj uczniowie Jezusa
zmawiaj¹ w Emaus litaniê tak¿e odnosi siê do w¹tku zwi¹zanego z histori¹ ¿ycia, ukrzy¿owania i z³o¿enia w grobie cia³a Jezusa. Oto fragment wiersza:
„Przebacz nam Panie, // ¯e œmierci¹ Twoj¹ przera¿eni
Uciekliœmy w pop³ochu ze Œwiêtego Miasta, // ¯e rozpacz
ogarnê³a serca nasze,
¯e ziemia wyda³a nam siê dnem piek³a, // ¯e nie wiedzieliœmy
co znaczy pusty Grób, // ¯e nie umieliœmy czytaæ Pism Œwiêtych”.
(Klêczy w cieniu twojego milczenia, Kraków 2003, s. 45).
Tak naprawdê cytowane s³owa litanii Romana Brandstaettera nie tyle mówi¹ o uczniach z Emaus, co o nas wspó³czesnych, którzy z lêkiem wci¹¿ dorastamy do prawdy Krzy¿a
i Zmartwychwstania. Dobrze, ¿e pomagaj¹ nam w tym poeci.
Zofia Rogowska
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DOKONAÆ RZECZY
Z POZORU NIEMO¯LIWYCH...
Wywiad z Pani¹ mgr Iwon¹ Jab³onk¹, Dyrektork¹ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 53
w Krakowie-Bronowicach Wielkich
Od wrzeœnia 2010 roku istnieje w Bronowicach Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, w którym jest Pani pierwsz¹ dyrektork¹. Jakie s¹
Pani wra¿enia po kilku miesi¹cach pracy w tej nowej placówce?
Przychodz¹c do
pracy pierwszego dnia
mile zaskoczy³ mnie
panuj¹cy na terenie
szko³y spokój. Placówka sprawia³a wra¿enie kameralnej, po³o¿onej w malowniczej czêœci Krakowa,
z dala od zgie³ku i ha³asu du¿ego miasta.
Jestem pierwszym dyrektorem w nowo
utworzonym Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 53, powsta³ym na podbudowie Szko³y Podstawowej nr 51 z jej wieloletni¹ histori¹, wypracowanymi tradycjami,
zwyczajami. Ten fakt
wzmacnia we mnie
poczucie
odpowiedzialnoœci, w zwi¹zku
z kontynuacj¹ dzie³a
moich poprzedników. Przez kilka miesiêcy pracy wra¿eñ, refleksji
zrodzi³o siê wiele. W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ Pani
Jolancie Ziêbie – sekretarzowi szko³y. Nie ukrywam, i¿ pierwsze
miesi¹ce by³y dla mnie bardzo trudne. W pierwszych dniach wrzeœnia 2010 r. moj¹ rol¹ nie by³o jedynie zarz¹dzanie dobrze funkcjonuj¹c¹ szko³¹, ale uruchomienie Zespo³u Szkó³. Pani Jolanta, jako
wieloletni pracownik szko³y, s³u¿y³a mi wsparciem i pomoc¹. Ze
strony Grona Pedagogicznego równie¿ otrzyma³am wiele wsparcia,
za co wszystkim bardzo dziêkujê. Teraz przyszed³ czas na realizacjê za³o¿eñ koncepcji rozwoju szko³y.
Praca z dzieæmi, jak i m³odzie¿¹ gimnazjaln¹, wymaga niew¹tpliwie oryginalnej kreatywnoœci, tak dyrekcji, jak i ca³ego grona pedagogicznego. Na co wiêc zwróci³aby Pani w tej kwestii szczególn¹ uwagê?
Jedn¹ z moich pasji jest psychologia. Wiedza z tej dziedziny,
pozwala na lepsze zrozumienie drugiego cz³owieka m.in. jego potrzeb, oczekiwañ, zachowañ. W przypadku m³odzie¿y gimnazjalnej, bo to okreœlenie jest dla tej grupy wiekowej bardzo istotne, nie
ma mowy o narzuceniu swoich wizji, pomys³ów. Jest to okres buntu, kszta³towania obrazu œwiata. Dojrza³y i m¹dry dyrektor, jak
i pedagog (nauczyciel), powinien ws³uchaæ siê w m³odego cz³owieka, w jego potrzeby, problemy, widzenie œwiata. Pomys³y powinny
rodziæ siê we wspó³pracy i porozumieniu. Poszanowanie emocji
m³odego cz³owieka, akceptacja „m¹drej” wolnoœci w realizacji pomys³ów, zaowocuje oryginaln¹ kreatywnoœci¹ po obu stronach.
Ka¿da szko³a tworzy w³asn¹ historiê i w³aœciwy dla siebie klimat.
Czy widzi Pani jakiœ charakterystyczny pomys³, który móg³by zapisaæ siê na trwa³e w dziejach tej bronowickiej spo³ecznoœci?
Utworzenie Gimnazjum nr 82, stanowi¹cego czêœæ sk³adow¹
Zespo³u Szkó³, ma bezsprzecznie wp³yw na zmianê klimatu szko³y.
W tym momencie spo³ecznoœæ uczniowska naszej szko³y obejmuje
trzy grupy wiekowe. Ka¿da z nich charakteryzuje siê innym etapem
rozwoju, a w zwi¹zku z tym odmiennymi potrzebami. Powy¿sz¹ sytuacjê uznajê za pozytywn¹, gdy¿ daje mo¿liwoœæ fundamentalnego poznania ucznia, pracy u podstaw i przy spójnym i konsekwentnie realizowanym programie wychowawczym – trzech etapów
kszta³cenia, pozwala na gruntowne ukszta³towanie m³odego
cz³owieka opuszczaj¹cego mury szko³y po klasie trzeciej gimna-
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zjum. Szko³a, jak wspomnia³am na wstêpie, jest kameralna,
po³o¿ona w miejscu o istotnym znaczeniu historycznym. Mam nadziejê, i¿ uda nam siê utrzymaæ ten klimat, dodatkowo wzmacniaj¹c go o wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Mi³oœników Bronowic
Wielkich, a tak¿e parafi¹ pw. Stygmatów œw. Franciszka, celem
kultywowania bronowickiej tradycji, rozwijania postaw patriotycznych w znaczeniu ma³ej jak i du¿ej Ojczyzny. Nie ukrywam, i¿ zale¿y mi na wspó³pracy z rodzicami, gdy¿ tylko wspólnym dzia³aniem
mo¿na osi¹gn¹æ zamierzony cel.
Nauka religii wzbudza do dziœ jeszcze ró¿ne emocje, zw³aszcza
w œrodowiskach, które domagaj¹ siê tak zwanej „œwieckoœci”
szko³y. Jak Pani s¹dzi, czy religia w takim w³aœnie miejscu, mo¿e
rzeczywiœcie zagra¿aæ wolnoœci sumienia, zw³aszcza – powiedzmy
sobie szczerze – u jeszcze tak m³odych ludzi, jakimi s¹ sami
uczniowie?
Wed³ug mnie ten problem nie istnieje, jest sztuczny. Religia,
choæ obecna w szkole, nie odbiera jej tzw. „œwieckoœci”. Wrêcz
przeciwnie, daje mo¿liwoœæ dokonania wyboru w pierwszym etapie
edukacji rodzicom, nastêpnie uczniom, w imieniu których zgodê na
udzia³ w lekcjach podpisuj¹ rodzice. Ju¿ Fiodor Dostojewski pisa³:
„Wolnoœci¹ ludzi zaw³adnie ten, kto zapanuje nad ich sumieniami”. W analizowanej sytuacji uczniowie otrzymuj¹ fundament wiedzy z zakresu wartoœci chrzeœcijañskich, ale to oni w przysz³oœci
podejm¹ decyzjê, czy ten typ duchowoœci im odpowiada. Im bogatsz¹ wiedzê w tym zakresie posi¹d¹, tym bardziej œwiadomy
i dojrza³y bêdzie ich wybór.
Czego na przyk³ad oczekuje Pani od katechetów, którzy w wiêkszoœci w naszych polskich szko³ach s¹ ksiê¿mi lub siostrami zakonnymi?
W zwi¹zku ze specyfik¹ nauczanego przedmiotu, oczekiwa³abym przede wszystkim wsparcia w procesie wychowania dzieci
i m³odzie¿y szkolnej. Jak w ka¿dej du¿ej grupie, a tak¹ jest zespó³
pracowników szko³y – znajd¹ siê osoby potrzebuj¹ce wsparcia duchowego, rozmowy – i tu nie ukrywam – wielkie nadzieje pok³adam
w osobach duchownych.
Utar³o siê ju¿ powszechne narzekanie na brak tzw. autorytetów.
Kiedyœ nale¿eli na przyk³ad do nich nauczyciele ró¿nych dziedzin
i dyscyplin. Dzisiaj ich rola wydaje siê byæ trochê podwa¿ana i to
nierzadko nawet przez samych rodziców. Sk¹din¹d wiemy, ¿e i sami rodzice maj¹ czêsto k³opoty z wychowaniem swoich dzieci, chocia¿ innym w tej kwestii stawiaj¹ wielkie wymagania. Jak wiêc wybrn¹æ szczêœliwie z tego typu sytuacji?
Z moich obserwacji wynika, i¿ otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ jest
obrazem kryzysu wartoœci, poszukiwania sensu ¿ycia. Frustracja,
jaka towarzyszy tym zjawiskom, przek³ada siê na kontakty miêdzyludzkie – st¹d te¿ m.in. brak tzw. autorytetów. Wiem na pewno, ¿e
nauczyciel „autentyczny”, „prawdziwy” – jest autorytetem dla
ucznia i zainteresuje go przedmiotem nawet, jeœli to zainteresowanie wynika jedynie z fascynacji osobowoœci¹ nauczyciela. Muszê
przyznaæ, ¿e spotka³am siê z podwa¿aniem autorytetu nauczycieli
przez rodziców. Chcia³abym jednak zauwa¿yæ fakt, ¿e poza uzasadnionymi przypadkami, konsekwencje takiej sytuacji ponosz¹ sami uczniowie. Otrzymuj¹ sprzeczne komunikaty. Harmonijny rozwój ucznia, pocz¹wszy od wieku przedszkolnego, jest mo¿liwy do
osi¹gniêcia, jedynie poprzez œcis³¹ wspó³pracê szko³y z rodzin¹.
Na koniec, proszê zdradziæ, jakie s¹ Pani osobiste plany i marzenia
odnoœnie do kierowanej przez Pani¹ szko³y?
Marzenia s¹ motorem dzia³ania. Pozwalaj¹ dokonaæ rzeczy
z pozoru niemo¿liwych. Najpiêkniejsze i najsilniejsze to te niespe³nione – w zwi¹zku z tym nie zaryzykujê ich ujawnienia. Plan –
to po³¹czenie intelektu ze œwiatem duchowym i cielesnym.
W uproszczeniu – wysoki poziom nauczania, dba³oœæ o rozwój duchowy i fizyczny (mo¿e poprzez Orlika) naszych uczniów.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM

Wielkanoc 2011

Nie samym chlebem...

Nr 57

£ 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
20 maja 2011 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê, ksi¹¿kê Stanis³awa Markowskiego
„Grecja. Ziemia aposto³a Paw³a”.
oprac. MH
1

1. B³ogos³awiona
z Kalkuty.
2. Autor obrazu
Madonny
z Dzieci¹tkiem
zawieszonego
na œcianie
nad wejœciem
do zakrystii
naszej œwi¹tyni.

2

3

4
3. Miejsce œmierci
i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa.

5

4. Od 1211 r. mieszka³a tam œw. El¿bieta
Wêgierska.

6

5. Niedawno powo³any ruch modlitewny, którego g³ównym celem jest
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.

7

6. Imiê Prymasa Tysi¹clecia.

8

7. M¹¿ œw. El¿biety Wêgierskiej.
8. Rodzinne Miasto Jana Paw³a II.

9
9. Uroczysty pochód z modlitw¹,
spiewem.

10

10. Portugalskie sanktuarium maryjne
znane ze s³ynnych trzech tajemnic.

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album Andrzeja Nowaka Ojczyzna
ocalona, otrzymuje p. Edyta Mica³. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Rekolekcje”.

WARTO

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

Antoni Ferdynand Ossendowski, Przez kraj
ludzi, zwierz¹t i bogów, Warszawa 1923,
wyd. nowe 2009, s. 382.
Najg³oœniejsza ksi¹¿ka z twórczoœci pisarza jest œwiadectwem prze¿yæ autora uciekaj¹cego, w czasie wojny domowej, przed
bolszewikami, przez Syberiê, Mongoliê
i Chiny. T³umaczony na wiele jêzyków autor
okresu miêdzywojennego, uczony, podró¿nik, poliglota i dziennikarz, by³ przez lata na
indeksie z powodu ukazania prawdziwego
obrazu rewolucji bolszewickiej. Oficjalnie
wróci³ jako pisarz dopiero po upadku komunizmu.
BMK

Jodi Picoult, W naszym domu, Warszawa
2011, ss. 693.
Autorka wielu g³oœnych powieœci poruszaj¹cych trudne ¿yciowe sprawy, przedstawia zagadnienie zespo³u Aspergera, ³agodnej postaci autyzmu. Opisuje ¿ycie matki
samotnie wychowuj¹cej dwóch synów,
w tym chorego na autyzm Jacoba.
Dziêki autentycznoœci opisów poznajemy tajniki choroby oraz walkê, jak¹ najbli¿si
musz¹ toczyæ z ta chorob¹, poœwiêcaj¹c
swoje ¿ycie choremu.
BMK
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KALENDARZ DUSZPASTERSKI
KWIECIEÑ–MAJ–CZERWIEC 2011

24.04. Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego z Oktaw¹
600 – Uroczysta Msza œw. rezurekcyjna z procesj¹ wokó³ koœcio³a (pozosta³e Msze œw. o godz. 900, 1030, 1200 i 1800)
30
17 – 3. Dzieñ Nowenny przed Uroczystoœci¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
25.04. Poniedzia³ek w Oktawie Wielkanocy
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym (ofiary sk³adane na tacê
w tym dniu s¹ przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Jana Paw³a II
w Krakowie. Bóg zap³aæ!)
1.05. II Niedziela Wielkanocna – Uroczystoœæ Mi³osierdzia
Bo¿ego. Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych – godz. 1730.
W Rzymie – beatyfikacja S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
2.05. Uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski
3.05. Uroczystoœæ NMP Królowej Polski
4.05. Œwiêto œw. Floriana, patrona miasta Krakowa
6.05. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
9.05. Uroczystoœæ œw. Stanis³awa, g³ównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej
13.05. Po Mszy œw. wieczornej rozpoczêcie nabo¿eñstw fatimskich z procesj¹ figury Matki Bo¿ej Fatimskiej wokó³ koœcio³a
14.05. Œwiêcenia diakonatu i prezbiteratu alumnów V i VI roku naszego WSD

16.05. Œwiêto œw. Andrzeja Boboli, kap³ana i mêczennika, Patrona
Polski
22.05. Pi¹ta Niedziela Wielkanocna – Pierwsza Komunia Œwiêta
dzieci naszej parafii
23.05. Œwiêto rocznicy poœwiêcenia Bazyliki œw. Ojca Franciszka
z Asy¿u
26.05. Dzieñ Matki
28.05. 30. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Kard. Stefana Wyszyñskiego
31.05. Œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
1.06. Rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych – godz. 1730.
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka
3.06. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii.
1. Dzieñ Nowenny do Ducha Œwiêtego
5.06. Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
12.06. Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego
13.06. Uroczystoœæ odpustowa œw. Antoniego z Padwy.
O godz. 1645 – nabo¿eñstwo z oddaniem dzieci w opiekê
œw. Antoniemu
19.06. Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej
23.06. Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e
Cia³o. O godz. 1600 – uroczyste Nieszpory, a po nich procesja eucharystyczna do czterech o³tarzy
24.06. Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela
29.06. Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a

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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