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W KRUSZYNIE CHLEBA,
PANIE JESTEŒ
Koœció³, który narodzi³ siê z tajemnicy paschalnej,
od samego pocz¹tku otacza³ wielk¹ czci¹ Eucharystiê. Najœwiêtsze Cia³o i Krew Chrystusa Pana s¹ bowiem dla chrzeœcijan najcenniejszym darem na drodze do zbawienia. Dostrzegamy to ju¿ chocia¿by
w „Dziejach Apostolskich”, kiedy wszyscy
„trwali oni w nauce Aposto³ów i we
wspólnocie, w ³amaniu chleba i modlitwach” (2, 42). Œw. Cyryl Aleksandryjski podkreœla³, i¿ uczestnictwo wiernych w œwiêtych Tajemnicach „jest prawdziwym
wyznaniem i pami¹tk¹
œmierci Pana i Jego powrotu
do ¿ycia dla nas i dla naszego po¿ytku”. St¹d te¿ szacunek i czeœæ do œwiêtych
Postaci jest wyznaniem
autentycznej wiary w Bo¿¹
obecnoœæ poœród swojego
ludu. Przejawia siê ona
równie¿ w najg³êbszej postawie pokory i na klêcz¹co. Tylko takie œwiadectwo mo¿e przekonaæ zlaicyzowany œwiat, i¿ Bóg nigdy
nie opuœci³ cz³owieka, ale towarzyszy mu w ró¿nych aspektach
jego ¿ycia: w radoœciach i smutkach, w uniesieniu i adoracji.
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a jest w Koœciele czymœ rzeczywiœcie wyj¹tkowym i niepowtarzalnym. Chrystus utajony w Najœwiêtszym Sakramencie przemierza ulice naszych
miast i wsi, aby b³ogos³awiæ swoich
umi³owanych. Jak¿e wiêc piêknie jest
zatrzymaæ siê wówczas w adoracyjnej
zadumie, by poczuæ dotkniêcie tej nieskoñczonej mi³oœci Jego Serca. Dlatego
– jak napisa³ Jan Pawe³ II – „kult, jakim

otaczana jest Eucharystia poza Msz¹ œw. ma nieocenion¹ wartoœæ w ¿yciu Koœcio³a. Jest on œciœle
zwi¹zany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej.
Obecnoœæ Chrystusa pod œwiêtymi postaciami, które
s¹ zachowane po Mszy œw. – obecnoœæ, która trwa,
dopóki istniej¹ postaci chleba i wina – wywodzi
siê ze sprawowania Ofiary i s³u¿y Komunii sakramentalnej i duchowej” (Ecclesia de Eucharystia, nr 25).
Prawd¹ jest, i¿ w ci¹gu d³ugich
wieków historii Koœcio³a, tajemnica Cia³a i Krwi Chrystusa
wci¹¿ zaskakuje niejedn¹
osobê. A jednak ta prawda
jest mo¿liwa, poniewa¿
Chleb Eucharystyczny jest
najwspanialszym „darem
niebieskim”, danym po to,
aby ka¿dy kto Go spo¿ywa, mia³ ¿ycie wieczne
(por. J 6, 51). „W ten sposób Wieczernik sta³ siê
miejscem, w którym Chrystus swoj¹ w³asn¹ ofiarê
uczyni³ ofiar¹ Koœcio³a.
Przekaza³ j¹ Koœcio³owi jako
najwspanialszy dar oblubieñczej mi³oœci” (A. Frossard, Rozmowy z Janem Paw³em II, Rzym
1982, s. 181). Chleb, który daje ¿ycie –
jest chlebem nadziei dla tego œwiata,
spragnionego Boga. Dlatego prze¿ywaj¹c na
nowo Wieczernik Bo¿ego Cia³a, bior¹c
równie¿ udzia³ w procesji do czterech o³tarzy,
proœmy o ³askê silnej wiary, aby wpatrzone w niebo nasze oczy, zosta³y nasycone piêknem nieœmiertelnoœci.

Eligiusz Dymowski OFM
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GRZECH K£AMSTWA
K³amstwo jest celowym wypaczeniem prawdy,
którego dokonuje tylko cz³owiek marny,
dla w³asnej korzyœci
Lew To³stoj
¯yjemy obecnie w czasach panosz¹cego siê na œwiecie k³amstwa, epidemii przek³amania prawdy w ¿yciu
spo³ecznym. Jak zauwa¿a Josemaría Escrivá de Balaguer „k³amstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, pó³prawda, oczernienie, ale zawsze jest broni¹
tchórzy”. To wa¿ne stwierdzenie, bo œwiat wspó³czesny,
obawiaj¹c siê prawdy dla siebie niewygodnej, popada
w grzech k³amstwa.
K³amstwo jako zaprzeczenie prawdy „zawsze bywa
skomplikowane i wielos³owne... tylko b³¹d i k³amstwo
wymagaj¹ dodatkowych argumentów” (L. To³stoj, Aforyzmy, 1978, s. 45), które maj¹ na celu zaciemnienie
drogi do prawdy.
Mêczennik za wiarê i prawdê b³. ks. Jerzy Popie³uszko mówi³ do wiernych: „tylko s³ów k³amstwa musi byæ du¿o, bo k³amstwo jest detaliczne i sklepikarskie... Musi mieæ wielu s³ug, którzy wed³ug programu
naucz¹ siê go na dziœ, na jutro...”
Niezale¿nie od s³ownego kamufla¿u, k³amstwo, mijaj¹c siê z prawd¹, tworzy ³añcuch przek³amañ. Czyli jeden grzech k³amstwa rodzi nastêpny. Tak¹ w³aœnie pandemiê zak³amania niestety dzisiaj obserwujemy.
Znany dramaturg Henryk Ibsen sformu³owa³ trafne
spostrze¿enie: „Odbierz przeciêtnemu cz³owiekowi jego k³amstwo ¿ycia, a wzi¹³eœ mu zarazem ca³e jego
szczêœcie”. Tymczasem szczêœcie cz³owieka winno bazowaæ na prawdzie, tylko przeciêtnoœæ siêga po k³amstwo.
Leszek Ko³akowski, filozof i publicysta, pisze: „dobrze jest wiedzieæ, ¿e k³amstwo szkodzi innym, ale jeszcze czêœciej szkodzi k³amcy, bo go pustoszy wewnêtrznie”. Stwarzanie pozorów kierowania siê k³amstwem
dla tzw. „wy¿szych celów”, lub minimalizowanie jego
skutków przez uznanie go jedynie za „fortel ¿yciowy”
nastêpuje jako skutek mijania siê z prawd¹.
Bagatelizowanie grzechu k³amstwa w rodzinie i spo³eczeñstwie powoduje inne straty moralne, czêsto prowadzi nawet do zbrodni. „Nawet najgorsza prawda jest
lepsza od najlepszego k³amstwa” stwierdza szkocki pisarz Walter Scott (1771–1832) i trudno nam dzisiaj nie
przyznaæ mu racji. Wracaj¹c do naszej epoki, obserwujemy jak œrodki masowego przekazu (radio, telewizja,
dziennikarstwo itp.) tworz¹ masow¹ dezinformacjê, toruj¹c drogê k³amstwu na zamówienie swoich mocodawców, ale jak mówi³ prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln (1809–1865), „nikt nie ma dostatecznie dobrej pamiêci, aby k³amaæ zawsze z powodzeniem”, i tak przy konfrontacji z prawd¹ k³amstwo
zawsze przegrywa.
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Dalsz¹ cech¹ k³amstwa jest, oprócz wielos³ownoœci,
szukanie cienia. K³amstwo boi siê œwiat³a, bo ma wiele
do ukrycia.
Wychowanie cz³owieka w prawdzie i do prawdy zaczyna siê od zarania ¿ycia, przez rodziców, naukê religii, szko³ê, uczelniê i zak³ad pracy. Jeœli dom i szko³a nie
zadbaj¹ o m³odego cz³owieka, nie nale¿y siê dziwiæ póŸniej, ¿e brak zasad moralnych i rozpoznania grzechu,
spowoduje siêganie bez skrupu³ów po orê¿ k³amstwa
dla osi¹gniêcia osobistych korzyœci, nawet kosztem
prawdy i krzywdy bliŸniego.
Mo¿emy wiêc grzech k³amstwa obrazowo przedstawiæ jako wê¿a atakuj¹cego z ukrycia. Rodzi siê te¿ pytanie, czy mo¿emy darzyæ zaufaniem osobê przy³apan¹
na k³amstwie? Liczyæ siê z jej zdaniem w istotnych sprawach? Z pewnoœci¹ nie!
Tymczasem, paradoksalnie, k³amca bardzo czêsto
szuka osoby prawej, której sam móg³by zaufaæ, odczuwa bowiem potrzebê zawierzenia komuœ, mimo œwiadomoœci w³asnego zak³amania.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e chwilowe korzyœci osobiste
uzyskane drog¹ k³amstwa, pozycja ¿yciowa, nie s¹ wieczne. K³amstwo „ma krótkie nogi” jak mówi znane porzekad³o, zawsze nadchodzi chwila, kiedy siê potknie publicznie i wtedy musi ukorzyæ siê przed majestatem
prawdy, bo tylko ona kieruje losami œwiata stworzonego
przez Boga.
Z³o-dobro i k³amstwo-prawda, te dwa przeciwstawne
bieguny œcieraj¹ siê od wieków, ale zawsze prawda zwyciê¿a. Cz³owiek prawy i chrzeœcijanin nie buduje swojego ¿ycia na zak³amaniu, zna swoj¹ wartoœæ opart¹ na
prawdzie i na niej buduje swoje ziemskie ¿ycie. K³ami¹
tylko ludzie ma³ego serca i s³abej wiary, tymczasem „byæ
wolnym, to móc nie k³amaæ” stwierdza Albert Camus,
francuski pisarz i publicysta (1913–1960).
¯ycie samo w sobie jest Bo¿¹ prawd¹, a wiêc nie kalajmy go grzechem k³amstwa, trzymaj¹cego cz³owieka
w niewoli duchowej.
Nie bagatelizujmy grzechu k³amstwa, nie t³umaczmy „wy¿sz¹ koniecznoœci¹”, bo takiej nie by³o i nie bêdzie.
Przyjmijmy za dewizê naszego ¿ycia s³owa wypowiedziane przez œw. Jana Bosko (1815–1888): „Nie
lêkam siê tego, co mog¹ mi zrobiæ ludzie, kiedy
mówiê prawdê. Bojê siê tego, co uczyni³by Bóg, gdybym sk³ama³”.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

CZARY-MARY! LATO!
Znalaz³am dziœ szeœciolistn¹ koniczynkê, nawet
nie piêcio-, ale w³aœnie szeœciolistn¹. Czyli dopad³o
mnie wielkie szczêœcie. A w³aœciwie dopiero bêdê go
oczekiwaæ, zgodnie z ludow¹ tradycj¹, zwan¹ zabobonem.
Có¿ mi jednak zabobon, kiedy jak zaczarowana
uczestniczê codziennie w cudzie rozkwitu otaczaj¹cego ¿ycia.
Patrzê jak zaczarowana na zielone listki, soczyste,
œwie¿e t¹ swoj¹ zielonoœci¹. A pomiêdzy tymi listkami kwiaty kwitn¹ce w kolorach têczy: tu bia³o-ró¿owa magnolia, tam liliowo-¿ó³ty irys, a tam
ró¿anecznik w ró¿nych odcieniach ró¿u.
I dalej zapach! S³odki, odurzaj¹cy – magia!
Magiczna pora! Koñcz¹ca siê wiosna, przechodz¹ca niepostrze¿enie w lato, gor¹ce, pachn¹ce
kwitn¹c¹ ³¹k¹ i g³oœne œwiergotem
ptaków.
W takich okolicznoœciach nie potrafiê zmartwiæ siê drobiazgiem,
w takiej czarownej euforii nie doszukujê siê problemów, tam gdzie
nieraz wydawa³y siê olbrzymie
i nierozwi¹zywalne. To nie jest czas
na powa¿ne rozwa¿anie.
Tymczasem nieopatrznie wda³am siê w dyskusjê nad dziwacznymi obliczeniami pseudonaukowca,
podaj¹cego siê za proroka z kraju
wielkiego bogactwa i m¹droœci
wszelkiej. Rzecz dotyczy fundamentalnego odkrycia daty koñca œwiata.
Patrzê z niedowierzaniem na pokazanych w TV,
przejêtych zas³yszan¹ informacj¹ ludzi, w ró¿nym
wieku, ró¿nej p³ci, a co gorsza – tak¿e ró¿nych wyznañ, w tym chrzeœcijan. Strach i niedowierzanie
przebija siê z ludzkich wypowiedzi. Uwierzyli cz³owiekowi? Komu? Dlaczego? Z jakiego powodu sta³
siê dla wielu autorytetem wiêkszym od Boga, który
wyraŸnie powiedzia³: „Czuwajcie wiêc, bo nie znacie
dnia ani godziny, kiedy Syn Cz³owieczy przyjdzie”
(Mt 25, 1–13).
Zdumiewaj¹cy jest fakt poszukiwania w ludzkich
umys³ach si³ pozaracjonalnych, magicznych doznañ,
niewyt³umaczalnych z ludzkiego punktu widzenia
wydarzeñ, a nawet chêci prorokowania.

Horoskopy, wizjonerzy, wró¿bici nadal s¹ popularnym sposobem planowania ¿ycia, chcemy wiedzieæ wiêcej, chcemy byæ pewni, ¿e czeka nas los, który zd¹¿ymy zaplanowaæ, przygotowaæ i oswoiæ.
Chcemy byæ jak Bóg, wiedzieæ wiêcej ni¿ jesteœmy
w stanie ogarn¹æ umys³em i, mimo wyraŸnych wskazówek tego¿ Boga, próbujemy go przechytrzyæ, okazaæ siê sprytniejszymi.
Czy nie powtarzamy czasem historii starej jak
œwiat, Adama i Ewy, którzy jako pierwsi spróbowali
byæ jak Bóg.
Wiêc mo¿e popatrz na te magiczne cuda doko³a
ciebie, na te kolory letniego dnia, i poczuj zapach
gor¹cej, letniej ksiê¿ycowej nocy.
Popatrz w oczy b³êkitnej niezapominajce,
uœmiechnij siê do ¿ó³tego kaczeñca, a czerwon¹,
pachn¹c¹ ró¿ê przytul do serca
i poczuj jej odurzaj¹cy oddech.
Co mi tam szatañskie sztuczki
i podszepty. Jeœli takie cuda stworzy³ Bóg dla nas na tej ziemi, to jakie
niewyobra¿alne cuda czekaj¹ na
tych, którzy dost¹pi¹ wiecznego
szczêœcia?
Jakie doznania i uczucia przygotowane s¹ dla tych, dla których
Chrystus przygotowa³ miejsce
w Domu Ojca?
Niech Magiê w Twoim ¿yciu stanowi chwila, w której spotykasz siê
ze swoim Bogiem podczas Eucharystii, ten cud i tajemnica, niech bêd¹ udzia³em ka¿dego, dla kogo znaczenie ma relacja z nieogarnionym
Bogiem i stworzonym przez Niego Œwiatem.
Niech podziw dla tego œwiata i piêkna, wydobywa
najwiêksze i najszczersze uczucia mi³oœci i nienasycenia, wdziêcznoœci i pokory dla obecnego w ka¿dym
naszym poczynaniu – Boga.
Niedawno przyb³¹ka³y siê do nas dwa czarne koty.
Do niedawna bezdomne, bezpañskie. Dziœ bezpieczne, pogodne i wdziêczne. Przebiegaj¹ nam codziennie drogê, ba! Nawet kilka razy dziennie.
Przynios³y ze sob¹ radoœæ i szczêœcie. Czary-mary!
Lato! Niech trwa...
Bo¿e Cia³o 2011

Ma³gorzata Palim¹ka
3

Nr 58

Nie samym chlebem...

Bo¿e Cia³o 2011

TAJEMNICA EUCHARYSTII W STROFACH
POLSKICH POETÓW
(Refleksje nad antologi¹ Œwiat³o pszennego chleba)
Œwiat³o pszennego chleba. Eucharystia w poezji polskiej jest wyborem wierszy dokonanym przez krytyka literackiego Waldemara Smaszcza. Tom tych wierszy w 1996 roku wyda³ Instytut
Wydawniczy PAX z dedykacj¹: „Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II z mi³oœci¹ i oddaniem”. Otwiera go wiersz
W³adys³awa z Gielniowa Jezusa Judasz przeda³..., poety ¿yj¹cego w XV wieku, bernardyna i póŸniejszego b³ogos³awionego.
Nazywano go ojcem polskich pieœni religijnych. W wymienionym wierszu o medytacyjnym charakterze, tajemnicê przeistoczenia ujmuje poeta w wersetach:,,(...) Bóg Ociec Syna wyda³ na zbawienie duszne; // Jezus kiedy wieczerza³, swe cia³o
rozdawa³ // Aposto³y swe smêtne swoj¹ krwi¹ napawa³’’.
Kolejnym wa¿nym poet¹ który poprzez „mowê wi¹zan¹”
ujmowa³ sprawy boskie i ludzkie oraz chcia³ dociec istoty misterium Eucharystii by³ Sebastian Grabowiecki, autor Setnika
rymów duchownych. Do niego nale¿¹ s³owa o Bogu: „sk¹d rêkê
weŸmiesz, œwi¹tobliwoœæ ginie”. Oto fragment wiersza Nape³ni usta me, Panie Twoj¹ chwa³¹, odnosz¹cy siê do Eucharystii:
„Dusza ma pokorna i umys³ serdeczny, // ¯eœ cia³a i krwie
Twej nas uczestnikami // Mieæ chcia³, grzechy nasze g³adz¹c
z wystêpkami”.
Stanis³aw Herakliusz Lubomirski w XVII wieku w wierszu,(...) hoc est corpus meum z innej ni¿ dotychczas perspektywy chce odgadn¹æ tajemnicê Cia³a i Krwi Pañskiej, u¿ywaj¹c
do okolicznoœci zwyczajnych s³ów: „domyœlam siê”, „fortelu
za¿y³eœ”, aby pokazaæ, ¿e mi³oœæ Boga do cz³owieka sprawi³a,
i¿ „(...) Wiedz¹c, ¿e cz³ek chleb woli, mniej myœli o niebie, // Ty,
chc¹c mieszkaæ w cz³owieku, zamkn¹³eœ siê w chlebie”.
Franciszek Karpiñski, autor Pieœni nabo¿nych wydanych
w 1792 roku, wœród których znajduj¹ siê znane i do dziœ odmawiane lub œpiewane utwory, m.in. Kiedy ranne wstaj¹ zorze,
Wszystkie nasze dzienne sprawy, a zw³aszcza wyj¹tkowa pod
wzglêdem artystycznym kolêda Bóg siê rodzi, napisa³ tak¿e
znan¹ i do dziœ œpiewan¹ pieœñ Na procesjê Bo¿ego Cia³a zaczynaj¹c¹ siê od s³ów: „Zróbcie Mu miejsce: Pan idzie z nieba //
Pod przymiotami ukryty chleba (...)”.
Nasz¹ duchowoœæ wzbogaca³y tak¿e pieœni t³umaczone
g³ównie z ³aciny. By³y to kancjona³y i œpiewniki zebrane m.in.
przez ksiê¿y Stanis³awa Jagodyñskiego, Micha³a Mioduszewskiego, Jana Siedleckiego, zawieraj¹ce tak¿e pieœni eucharystyczne. W tradycjê eucharystyczn¹ wpisuj¹ siê polscy romantycy. W wierszu Adama Mickiewicza dedykowanym – Do
M. £. – W dzieñ przyjêcia Komunii œw., czytamy: „Dziœ ciê za
sto³em swym Chrystus ugoœci³, // Dziœ Anio³ tobie niejeden zazdroœci³ (...)”. Z cytowanych s³ów poety przebija ¿arliwa wiara, prostota i umiar, godny rozumienia œwiêtoœci sto³u Pañskiego.
Najpiêkniejszym utworem z motywem eucharystycznym
jest Fortepian Szopena Cypriana Kamila Norwida. Poemat ten
bogaty jest w wyj¹tkowe wartoœci i znaczenia, takie jak tajemnice piêkna, sztuki, ojczyzny, a zwieñcza je poeta obrazem Hostii, widzianej „przez blade (...) zbo¿e”. Doœwiadczaj¹c obecnoœci Boga, Norwid pod¹¿a do o³tarza, gdzie w monstrancji
znajduje siê Najœwiêtszy Sakrament – symbol ziemskiego
schronienia Chrystusa. Podobn¹ metafor¹ wiele lat póŸniej
pos³u¿y³ siê Karol Wojty³a w Pieœni o Bogu ukrytym: „Uwielbiam Ciê, blade œwiat³o pszennego chleba, // w którym wiecznoœæ na chwilê zamieszka (...)”.
Wspó³czeœni poeci napisali tak¿e wiele wierszy ukazuj¹cych Boga w Eucharystii, np. Roman Brandstaetter – Pieœñ
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o moim Chrystusie, i Litania eucharystyczna, równie¿ Anna Kamiñska w wierszu pt. Emaus: „Panie, dzieñ siê nachyla, // Panie, pozostañ z nami // On podniós³ chleb i ³ama³ // Najœwiêtszymi rêkami”. Tymi s³owami rozpoczyna³ siê Hymn przygotowywany na II Kongres Eucharystyczny w Warszawie
w 1987 roku. Znaleziono go na biurku poetki po jej œmierci.
Marek Skwarnicki – poeta zaprzyjaŸniony z Janem
Paw³em II posiada w swoim dorobku tak¿e kilka wierszy eucharystycznych, m.in. Msza Œw. o Bo¿ym Ciele, Zaproszeni na
ucztê. Oto fragment tego wiersza: „Przez nasz¹ ziemiê, po polskich drogach // Pielgrzymujemy do domu Boga, // Chrystus
zaprosi³ strudzonych goœci // Na œwiêt¹ Ucztê swojej mi³oœci”.
We wspó³czesnej polskiej poezji znacz¹c¹ grupê stanowi¹
ksiê¿a poeci. Ich twórczoœæ ma wymiar filozoficzny i sakralny.
Poprzez wiedzê i osobiste doœwiadczenia kap³añskie maj¹
mo¿liwoœæ ukazania bogactwa wiary, têsknotê cz³owieka do
Boga. Do najbardziej znanych ksiê¿y poetów nale¿¹ Karol
Wojty³a, Jan Twardowski, Janusz Pasierb, Wac³aw Oszajca, Jan
Sochoñ, Tadeusz Golecki, Eligiusz Dymowski, Józef Zawitkowski. Ks. Jan Twardowski – ksi¹¿ê poetów wœród
kap³anów, w wierszach z pokor¹ i ufnoœci¹ zwraca siê do Boga, œwiadomy ludzkich wad i u³omnoœci. Bezgraniczna mi³oœæ
i wiara oraz dzieciêca ufnoœæ autora czyni¹ z tej poezji zjawisko szczególne. Oto fragment wiersza Krwi Przenajœwiêtsza:
„(...) Krwi Przenajœwiêtsza z Mszy ka¿dej // œwiat uratuj na
w³osku wisz¹cy – Niech nie bêdzie w ³ask gor¹cym deszczu //
jak sztubaczek nad algebr¹ œpi¹cy”, a w wierszu Teorie,
o wzruszeniu podczas sprawowania Mszy Œwiêtej: „Podnoszê
Ciê we Mszy Œwiêtej // niezgrabnie rêkoma obiema (...) s³yszê
sercem Twe d³onie zawsze ¿ywe // a ³zy w kolejce staj¹ –
niem¹dre i prawdziwe”.
Niezwykle piêkne wiersze o Eucharystii pisa³ ksi¹dz misjonarz Tadeusz Golecki. Zacytujê fragmenty dwu z nich: Misterium fidei – „Kawa³ek chleba i wino // i s³owa proste... Nic
wiêcej // Ja, urzeczony nowin¹, gdy siebie dajesz mi w rêce //
Niechaj Twa moc mnie przemienia, // a¿ siê uœwiêcê i zbawiê
// Podnoszê kielich zbawienia // Imiê Twe, Chryste,
wys³awiê”. W wierszu bez tytu³u Golecki pisze: „Chleb powszedni bia³y // kilka kropel wina w tajemnicy wiary // Cia³o
i Krew Syna”.
Nieco inaczej tajemnicê zamieszkania Boga wœród ludzi
w wierszu pt. Hostia ukaza³ ojciec Eligiusz Dymowski: „Pozornie – // niewielka // lekkoœci¹ nabrzmia³a // a // ca³a Bogiem”.
Na koniec o popularnej pieœni koœcielnej Do koñca nas
umi³owa³ autorstwa ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego. Ta
pieœñ sta³a siê Hymnem II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odby³ siê w Warszawie w 1987 roku. Wiersz
urzeka prostot¹ i piêknem.: „Panie dobry jak chleb // b¹dŸ
uwielbiony od Swego Koœcio³a // Bo Tyœ do koñca nas
umi³owa³ // do koñca nas umi³owa³”. I dalej: „Niech ziemia nasza stanie siê o³tarzem // a Chleb komuni¹ dla spragnionych
Ciebie”.
Tajemnica Najœwiêtszego Sakramentu, naszego po¿ywienia na ¿ywot wieczny, nie jest ³atwa do ogarniêcia rozumem.
Wiara uzupe³nia to, czego rozum nie pojmie. Poeci tak¿e oddaj¹c ho³d Bogu, w piêknych metaforach otwieraj¹ nasze serca
na Hostiê, ca³¹ Bogiem, której moc nas przemienia i zbawia.
Zofia Rogowska
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PYTANIE O WIARÊ?
Zachêtê do postawienia pytania o wiarê kieruje do nas
œw. Pawe³ Aposto³, który wo³a: „Odnówcie siê duchem
w waszym myœleniu!” (Ef 4, 23). Refleksja nad nasz¹ wiar¹
jest zatem zadaniem na ca³e ¿ycie, a wiêc od zaraz – od dzisiaj, ka¿dego dnia. Na œcie¿kach naszych poszukiwañ dotycz¹cych wiary, mamy wielu sprawdzonych przewodników i nauczycieli. Nikt nie jest bowiem „samotn¹ wysp¹”,
ani tym bardziej „wszystkowiedz¹cym”, dlatego warto od
czasu do czasu ws³uchaæ siê w g³os innych. Chcia³bym
w moim tekœcie zaproponowaæ, aby rolê takiego w³aœnie
przewodnika przej¹³ ks. prof. Józef Tischner, którego refleksje zawarte zosta³y w dwóch cyklach artyku³ów, wydanych
pod wspólnym tytu³em Zrozumieæ w³asn¹ wiarê (wyd. Znak,
Kraków 2006).
Ks. Józef Tischner na pocz¹tku zwraca uwagê na czêsto
niezauwa¿any fakt: „Kto chce zrozumieæ naturê wiary religijnej, niech bêdzie przygotowany na spotkanie z prostot¹.
Trudnoœæ rozumienia nie polega bowiem na tym, ¿e wiara
jest z³o¿ona, a my proœci, ale na tym, ¿e my powik³ani,
a wiara prosta”. By³by w b³êdzie ten, kto twierdzi, ¿e s³owa
te maj¹ na celu zniechêciæ nas do refleksji nad wiar¹.
O kszta³cie swojej wiary i istocie jej prawd nale¿y myœleæ,
ale samej wiary nie mo¿na chcieæ – niczym atomu –
roz³o¿yæ na czêœci pierwsze. Autor przestrzega przed
pokus¹ „przeintelektualizowania” w³asnej wiary. To nie poszukiwanie wiary jest jej Ÿród³em, to wiara jest Ÿród³em
poszukiwania. Wiara nie jest wynikiem naszego rozumowania. Jest ona ³ask¹, która dopiero oœwieca nasz umys³
i rozszerza jego horyzonty, prowadz¹c do wzajemnej relacji.
Wiara jest dzia³aniem pomiêdzy dobrym Ojcem i jego ukochanym dzieckiem. Oboje wierz¹ w siebie, ale ich wiara jest
pe³na niespodzianek, zaskoczeñ i napiêæ, dlatego ks. Tischner mówi dalej: „Wiara jest w istocie wiernoœci¹. Nie ma jednak wiernoœci bez prób wiernoœci”. Boga musimy codziennie wybieraæ na nowo, zaœ z wiernoœci¹ wi¹¿e siê mi³oœæ,
któr¹ œw. Augustyn definiuje jako „wybór drogi mi³oœci
i wiernoœæ wyborowi”.
Mi³oœæ i wiernoœæ nie s¹ mo¿liwe bez zaufania. Z jednej
strony ¿yjemy w epoce kryzysu ufnoœci: po doœwiadczeniach
XX wieku wiemy do jakich okropnoœci zdolny jest cz³owiek.
Z drugiej jednak strony, to w³aœnie ufnoœæ jest fundamentem
wszelkich relacji. Jeœli j¹ porzucimy, skazujemy siê na piek³o
samotnoœci. Tylko zaufanie otwiera nas na innych ludzi, czyni¹c z nich bliŸnich. Otwiera nas równie¿ na Boga, któremu
mo¿emy powierzyæ siebie i nasz¹ codziennoœæ.
Mi³oœæ, wiernoœæ i zaufanie s¹ koniecznymi elementami
w tej relacji, które podtrzymuje siê tylko w kontakcie z innym (np. spotkania, rozmowy telefoniczne). Ks. Tischner
pisze: „Pocz¹tkiem wiary jest zawsze osobiste spotkanie
i indywidualne wezwanie”. Znacz¹ce jest tutaj s³owo „indywidualne”. Ka¿dy z nas chce byæ dla kogoœ wa¿ny, wyj¹tkowy, mieæ dla kogoœ znaczenie. Dla osoby, której poœwiêciliœmy ¿ycie, chcemy byæ kimœ jedynym, niezast¹pionym.
Cz³owiek, który wie, ¿e jest kochany, gdy prawdziwie kogoœ „spotka”, odkrywa, ¿e jest niewymienny. Bóg mówi: „Ty
albo nikt. Na tobie spoczywa zadanie do wype³nienia. Jeœli
ty siê tego nie podejmiesz, zadanie nie zostanie wype³nione”. Wa¿ne jest, byœmy sobie uœwiadomili, ¿e dla Boga jesteœmy niezast¹pieni, ¿e powo³a³ nas do ¿ycia z mi³oœci i ka¿demu z nas zleci³ zadanie, które powinniœmy wykonaæ i – co
istotne – którego nikt inny za nas nie zrobi, bo jest ono specyficznie nasze, wyznaczone ka¿demu przez Boga.

Nie mo¿emy siê jednak tutaj zbytnio rozpêdzaæ. To, ¿e jesteœmy niepowtarzalni nie znaczy, ¿e jesteœmy nieomylni.
Zdarza siê nam b³¹dziæ, co wiêcej, upadaæ. Ale i to równie¿
mo¿e byæ dla nas now¹ szans¹. Nasz przewodnik pisze dalej: „Drogê do Boga otwiera niepewnoœæ co do w³asnej dobroci. Cz³owiek szuka Boga, gdy widzi, ¿e wcale nie jest lepszy, nie tylko od Boga, ale i od innych ludzi. A chcia³by byæ
lepszy – lepszy w pracy, w domu, na ulicy”. Mo¿emy nieraz
straciæ w³aœciw¹ perspektywê, ale nie mo¿emy straciæ dobrej woli, która ma byæ skierowana ku naszym czynom i ku
innym ludziom. Wiara, to nade wszystko ufnoœæ dobrej
woli.
Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e Bóg nie jest bezlitosnym sêdzi¹, podgl¹daczem czekaj¹cym na nasze ¿yciowe „wpadki”, ale kochaj¹cym Ojcem, który zawsze jest przy nas,
troszczy siê o nasz¹ codziennoœæ, chocia¿ pozostawia nam
woln¹ wolê i pozwala dojrzewaæ. Pamiêtajmy, ¿e On jest
mi³oœci¹. Jest ni¹ zawsze, bez wzglêdu na to, czy czujemy jego obecnoœæ, czy czasem w tê obecnoœæ w¹tpimy: „Wiara
jest wprowadzeniem cz³owieka w inny œwiat. Inny nie znaczy obcy. Nie znaczy odleg³y. Czêsto jest to œwiat bli¿szy
cz³owiekowi ni¿ cz³owiek sobie samemu. Ale inny. Aby to
zrozumieæ, trzeba siê otworzyæ na to, co na zewn¹trz, i na
to, co wewn¹trz cz³owieka”.
Pojawiaj¹ siê jednak w tym miejscu pytania: jak byæ dobrym, skoro wokó³ tyle z³a, skoro we mnie jest tyle sk³onnoœci, zaliczy³em ju¿ tyle niepowodzeñ? Ks. Tischner wskazuje na fundamentalny fakt: cz³owiek jest dobry, bo jest stworzony na obraz i podobieñstwo Boga. Ale ta dobroæ te¿ musi
siê jakoœ realizowaæ. Aby byæ dobrym, trzeba byæ w relacji
z innymi ludŸmi. Bêd¹c sam ze sob¹ mogê myœleæ, ¿e jestem
dobry, ale konfrontacja mojej opinii mo¿liwa jest tylko
w spotkaniu z drugim cz³owiekiem. Pisze wiêc dalej: „Wiara chrzeœcijanina jest wiêzi¹ istot wolnych i dobrych. Wolny
cz³owiek mo¿e byæ dobry dziêki Bogu i w Bogu. Bóg mo¿e,
dziêki cz³owiekowi, objawiæ sw¹ dobroæ”.
Ewangelista Mateusz, przekazuj¹c s³owa Jezusa dotycz¹ce s¹du ostatecznego, mówi: „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie
uczynili” (Mt 25, 40). Ks. Józef Tischner w innym dziele
podkreœla, ¿e „tak jak niegdyœ Bóg wo³a³ do Adama «Gdzie
jesteœ?», tak dzisiaj wo³a do nas z twarzy potrzebuj¹cego
cz³owieka”. Naszej wiary nie mo¿emy realizowaæ w oderwaniu od innych. Pomagaj¹c innym, wychodz¹c ku innym, spotykaj¹c innych, spotykamy Chrystusa. W ksi¹¿ce
Zrozumieæ w³asn¹ wiarê, autor przytacza zakoñczenie listu
prof. Jerzego Strojnowskiego: „(...) nie mo¿na wierzyæ
w Boga, nie wierz¹c w cz³owieka. Id¹c dalej, powiemy, ¿e
nie mo¿na wierzyæ w cz³owieka, nie wierz¹c w siebie”. Dla
wiary zachwyt nad stworzeniem, nad piêknem zachodu
s³oñca, mo¿e byæ elementem pomocniczym, ale dopóki nie
zachwycê siê innym cz³owiekiem – tym, który stoi obok
mnie – moja wiara bêdzie jakby pusta, mo¿e staæ siê wiar¹
we wiarê.
Gdy ojciec wiary – Abraham – us³ysza³ wo³anie Boga,
poj¹³, ¿e œwiat jest osadzony na mi³oœci. Tylko kochaj¹c, kochaj¹c siebie, Boga i innych, mo¿emy dojœæ do g³êbszej
i prawdziwszej wiary, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e Bóg jest blisko, bli¿ej nas, ni¿ czasem my sami dla siebie.
br. Piotr Kubasiak OFM
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ŒW. ANTONI Z PADWY – RZEBA AUTORSTWA
TADEUSZA ŒWIERCZKA
Œw. Antoni z Padwy nale¿y do najbardziej znanych
i popularnych œwiêtych franciszkañskich, ciesz¹cych
siê kultem niemal na ca³ym œwiecie. Widzialnym tego
dowodem s¹ chocia¿by liczne wizerunki lub figury
wielkiego cudotwórcy i kaznodziei, które mo¿na spotkaæ nie tylko w œwi¹tyniach franciszkañskich, ale tak¿e – bez cienia w¹tpliwoœci – we wszystkich innych koœcio³ach czy kaplicach.
Do wyj¹tkowo udanych kompozycyjnie, a przy tym
³atwo rozpoznawalnych przedstawieñ Œwiêtego, nale¿y pe³nofiguralna rzeŸba znajduj¹ca siê w bronowickim koœciele, ustawiona po lewej stronie nawy, w bliskim s¹siedztwie o³tarza bocznego z obrazem Matki
Bo¿ej Bronowickiej. Jest ona dzie³em autorskim
artysty-rzeŸbiarza Tadeusza Œwierczka z Warszawy,
który wykona³ j¹ w drewnie lipowym i pozostawi³
w kolorze naturalnym, a jedynie zabezpieczy³ czystym, gor¹cym woskiem. Figura zosta³a umieszczona w koœciele w 1960 roku, staraniem
o. Czes³awa Drzyzgiewicza,
ówczesnego administratora parafii. Jej
pierwotnym miejscem
by³a na nowo urz¹dzona kaplica dedykowana Œwiêtemu,
gdzie równie¿ postawiono nowy o³tarz,
wykonany przez Feliksa Wroñskiego, znanego krakowskiego
stolarza.
RzeŸba nale¿y do
najbardziej rozpowszechnionych ikonog r a f ic z n ie ty pó w
przedstawieñ œw. Antoniego Padewskiego.
Ukazuje go w habicie
franciszkañskim
i podtrzymuj¹cego na
lewej rêce Dzieci¹tko
Jezus, zaœ obok niego,
stoj¹cego, biednego
ch³opca, przyjmuj¹cego od Œwiêtego bochenek chleba. Dzieci¹tko
Jezus, podtrzymywane przez œw. Antoniego, nawi¹zuje do jego
mistycznych prze¿yæ
i wydarzenia, jakie
wed³ug jednej z legend, mia³o miejsce
w Camposampiero,
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niedaleko Padwy, gdzie goœci³ on u swego przyjaciela,
hrabiego Tiso. Pewnego dnia, hrabia dostrzeg³ przez
okno Antoniego, który ko³ysa³ na rêkach i tuli³ do siebie Dzieciê Jezus, podane mu przez Maryjê. Natomiast
biedny ch³opiec, stoj¹cy obok Œwiêtego i trzymaj¹cy
w d³oniach bochenek chleba, wskazuje na jego dzia³alnoœæ charytatywn¹ oraz przypisywan¹ mu szczególn¹
opiekê nad biednymi, zw³aszcza dzieæmi. Ma on tak¿e
zwi¹zek z legend¹ o pewnej kobiecie, która z wdziêcznoœci za przywrócenie ¿ycia utopionemu dziecku,
obieca³a œw. Antoniemu tyle zbo¿a, ile wa¿y³ jej syn,
a które on póŸniej poleci³ rozdaæ ubogim. Z pewnoœci¹
równie¿ tzw. „chleby œw. Antoniego”, rozdawane w jego uroczystoœæ i nazywane „pondus pueri” (ciê¿ar
dziecka), nawi¹zuj¹ do wspomnianej legendy. Jednak¿e samo przedstawienie Œwiêtego z chlebem, rozpowszechni³o siê w ikonografii dopiero pod koniec XIX
wieku, kiedy w Pary¿u za³o¿ono „Towarzystwo
Przyjació³ Ubogich i Chleba œw. Antoniego”, które gromadzi³o œrodki materialne na wspieranie
biednych.
Atrybutem œw. Antoniego jest równie¿
kwitn¹ca lilia, symbol
czystoœci i niewinnoœci, któr¹ najczêœciej
trzyma on w rêce.
W przypadku omawianej rzeŸby, stylizowany kwiat lilii, artysta umieœci³ u stóp
Œwiêtego. Malowane
lilie s¹ tak¿e elementem t³a z³oconej nastawy, ustawionej na
marmurowym cokole,
które razem z figur¹
tworz¹ formê ma³ego
o³tarza dedykowanego œw. Antoniemu
z Padwy. W tym miejscu, w naszym bronowickim koœciele, Œwiêty Cudotwórca doznaje szczególnej czci, nie
tylko w sam¹ uroczystoœæ i poprzedzaj¹c¹
j¹ dziewiêciowtorkow¹ nowennê, ale
tak¿e w ka¿dy wtorek
ca³ego roku kalendarzowego.
Adam J. B³achut OFM
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B£. ANIELA SALAWA
Kolejn¹ postaci¹, któr¹ pragniemy przybli¿yæ
czytelnikom naszego biuletynu w rubryce „Œwiadkowie œwiêtoœci” jest prosta s³u¿¹ca z podkrakowskiej wsi Siepraw. Jest ni¹ b³. Aniela Salawa, która wcieli³a w ¿ycie codzienne idea³y œw. Franciszka
z Asy¿u i œw. Klary, praktykuj¹c cnoty w stopniu
heroicznym jako franciszkañska tercjarka. Dlatego jest patronk¹ Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich w Polsce i Patronk¹ Regionu krakowskiego.
Aniela Salawa urodzi³a siê w Sieprawiu 9 wrzeœnia 1881 roku, jako córka Bart³omieja i Ewy z d.
Bochenek. Przez dwa lata uczêszcza³a do szko³y
powszechnej. W wieku 12 lat przyst¹pi³a do I Komunii œw. Nastêpnie przez rok by³a na s³u¿bie
u gospodarza Stanis³awa Dobosa w Sieprawiu. Kolejne dwa lata pracowa³a w domu rodzinnym na
gospodarstwie. Poniewa¿ Aniela by³a s³abego

zdrowia, praca na gospodarstwie by³a dla niej zbyt
ciê¿ka. Dlatego w wieku 16 lat, póŸn¹ jesieni¹
1897 roku, uda³a siê do Krakowa, gdzie pracowa³y
ju¿ jako s³u¿¹ce jej dwie starsze siostry: Eleonora
i Teresa. Tam na Podgórzu podjê³a tak¿e pracê
s³u¿¹cej. Dwa lata póŸniej umar³a jej siostra Teresa. To bolesne doœwiadczenie spowodowa³o, ¿e
Aniela zwróci³a siê ku g³êbszemu ¿yciu religijnemu. W wieku 18 lat z³o¿y³a œlub czystoœci. W roku
1900 wst¹pi³a do Stowarzyszenia S³ug Katolickich
œw. Zyty, za³o¿onym przez o. W³odzimierza Ledóchowskiego, jezuitê. W kwietniu i maju 1903 r. odby³a kurs gotowania w kuchni Stowarzyszenia œw.
Zyty, a od wrzeœnia 1905 do czerwca 1906 r.
uczestniczy³a w kursie czytania i pisania prowadzonym przez to Stowarzyszenie. Przynale¿noœæ
do „Zytek” zast¹pi³a jej dom rodzinny. Kiedy w roku 1903 przybyli do Krakowa, do dzielnicy Podgórze, Ojcowie Redemptoryœci, Aniela znalaz³a
wœród nich sta³ego spowiednika i uczêszcza³a do
ich koœcio³a. W roku 1905 Aniela otrzyma³a pracê
jako s³u¿¹ca u adwokata Edmunda Fischera przy
ul. Senackiej 6 i przenios³a siê z Podgórza do
Œródmieœcia. Mieszkaj¹c przy ul. Senackiej czêsto
chodzi³a na Mszê œw. do Franciszkanów Konwentualnych, którzy odegrali wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu jej osobowoœci. W tym czasie Aniela prze¿y³a kolejne bolesne doœwiadczenia. W roku 1906
umar³ jej ojciec, a w roku 1911 tak¿e jej matka
Ewa. W tym samym roku zmar³a tak¿e jej pracodawczyni Maria Fischer. W zwi¹zku z tym Aniela
we wrzeœniu 1911 r. przenios³a siê do mieszkania
rodziny Fischerów przy ul. Œw. Marka 7, gdzie
pracowa³a do 1916 roku. W wykonywaniu codziennych zajêæ odznacza³a siê obowi¹zkowoœci¹, rzetelnoœci¹ i uczciwoœci¹. W dniu 15 maja 1912 roku
wst¹pi³a do Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich
nazywanego wówczas III Zakonem œw. Franciszka
i rozpoczê³a nowicjat. Rok póŸniej, 6 sierpnia
1913 r., z³o¿y³a profesjê we Franciszkañskim Zakonie Œwieckich. Po wybuchu I wojny œwiatowej,
przez rok, gdy rodzina, u której pracowa³a opuœci³a Kraków, pomaga³a rannym ¿o³nierzom i jeñcom wojennym ró¿nych narodowoœci. Odwiedza³a
ich w szpitalach i dostarcza³a im ¿ywnoœæ, któr¹
kupowa³a za w³asne pieni¹dze, b¹dŸ zbiera³a po
domach. Jesieni¹ 1916 r. utraci³a sta³¹ pracê u rodziny Fischerów i przez rok pomaga³a jako s³u¿¹ca
dochodz¹ca w ró¿nych domach.
Dokoñczenie na str. 8
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B³. Aniela Salawa, dokoñczenie ze s. 7
Pod koniec pierwszej wojny œwiatowej zaczê³a
coraz bardziej podupadaæ na zdrowiu. Do dotychczasowych chorób do³¹czy³y siê nowe: wrzody
¿o³¹dka, choroba p³uc, gard³a i krtani oraz stwardnienie rozsiane rdzenia, wobec którego lekarze byli bezsilni. Ze spokojem ducha akceptowa³a swoje
w³asne cierpienia fizyczne i duchowe jako dar od
Boga, a tak¿e zgodzi³a siê przyjmowaæ dodatkowe
cierpienia jako zadoœæuczynienie za grzechy swoje
i innych ludzi. Ostatnie cztery lata ¿ycia spêdzi³a
przy ul. Radziwi³³owskiej 20, mieszkaj¹c w wynajêtej suterenie. Utrzymywa³a siê z w³asnych
oszczêdnoœci i ze wsparcia jakiego udziela³o jej
Stowarzyszenie œw. Zyty. W paŸdzierniku 1920, razem ze Stowarzyszeniem œw. Zyty odby³a pielgrzymkê do Czêstochowy. Dnia 8 lutego 1922 roku
dokona³a aktu ofiarowania siê Bogu za Polskê. Jej
si³y fizyczne s³ab³y coraz bardziej, dlatego 8 marca
1922 r. przyjê³a sakrament chorych i zosta³a przewieziona do szpitalika Stowarzyszenia œw. Zyty
przy ul. Miko³ajskiej 30, gdzie zmar³a w niedzielê
po po³udniu, 12 marca 1922 roku. Jej doczesne
szcz¹tki spoczê³y na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Aniela Salawa zmar³a w opinii œwiêtoœci. Wkrótce zaczêto za jej przyczyn¹ doznawaæ
cudownych uzdrowieñ. W roku 1948 wszczêto jej
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym,
a w dniu 13 maja 1949 r. odby³a siê ekshumacja
i jej doczesne szcz¹tki przeniesiono do Kaplicy Mêki Pañskiej bazyliki œw. Franciszka z Asy¿u Franciszkanów Konwentualnych.
Anielê Salawê beatyfikowa³ papie¿ Jan Pawe³ II
13 sierpnia 1991 roku na krakowskim Rynku

G³ównym, który jeszcze jako biskup krakowski tak
motywowa³ starania o jej beatyfikacjê: Aniela Salawa pos³u¿y jako przyk³ad silnej wiary, doskona³ej zgodnoœci z wol¹ Bo¿¹, zw³aszcza w wype³nianiu obowi¹zków stanu, zupe³nej uleg³oœci
wobec Koœcio³a i jego zwierzchników oraz ustawicznej pracy, po³¹czonej z wyj¹tkow¹ pobo¿noœci¹.
Chocia¿ w okresie, kiedy ¿y³a b³. Aniela Salawa,
tak w nauczaniu jak i praktyce Koœcio³a nie podkreœlano apostolstwa œwieckich, tym bardziej indywidualnego, to jednak ca³e jej ¿ycie by³o w zasadzie apostolstwem przyk³adu, s³owa, modlitwy,
cierpienia i mi³oœci Boga i bliŸniego. Aniela Salawa kontempluj¹c oblicze Chrystusa, który
z mi³oœci do cz³owieka umar³ na krzy¿u, uczy³a siê
od Niego mi³oœci do ludzi. Chrystus stawa³ siê jej
szczególnie bliski zw³aszcza wtedy, kiedy spotyka³a siê z niewdziêcznoœci¹ i krzywd¹ ze strony innych ludzi, których mimo to usi³owa³a kochaæ. Zrozumia³a bowiem, ¿e nawet najwiêksze przykroœci
doznane od bliŸnich nie zwalniaj¹ jej od wyrozumia³oœci i dobroci wzglêdem ka¿dego cz³owieka.
Wykorzystywa³a wiêc wszelkie nadarzaj¹ce siê
okazje, aby spe³niaæ uczynki mi³osierdzia wzglêdem potrzebuj¹cych. Jej apostolska dzia³alnoœæ
nie by³a przez ni¹ programowana. Spontanicznie
reagowa³a s³owem, czynem a nawet ofiar¹ na potrzeby innych, aby jak najwiêcej dobra szerzyæ
w swoim otoczeniu. Takie postêpowanie Anieli
wyp³ywa³o z jej jednoœci z Jezusem Chrystusem
i by³o owocem jej rozwoju duchowego i œwiêtoœci.

Barbara Sitek-Wyrembek

Magdalena KaŸmierska

***

***

O zmierzchu

Godzina czuwania
jednoczy
promienie wylatuj¹
z Boku
Westchnienia

Lato zaczyna siê na dobre
trzeba spakowaæ ciep³e chwile
na zimowe spotkania z samotnoœci¹
przy wieczornej lampce wina

Nim dzieñ odejdzie na kraniec œwiata
palê kadzid³a
by usypia³y roztargnienie
p³omieñ œwiecy proszê
o okie³znanie niepokoju
uchylam okno
niech i mnie nie ominie
anio³ spokojnej nocy

Czy pamiêtasz?
Woda i Krew
po rozdarciu
Nieba

zasuszyæ uœmiech w p³atkach ró¿
by ³atwiej by³o znieœæ biel œniegu
³zom szczêœliwym nadaæ zapach lawendy
by przywo³ane w pamiêci
ukoi³y ból
zapamiêtaæ mowê motyla
który przez roztargnienie
wpad³ w odwiedziny...
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£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach do
1 wrzeœnia 2011 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê, album Wydawnictwa Pallotinum
zatytu³owany „B³ogos³awiony Jan Pawe³ II Wielki”.
oprac. MH i KH
1

1. B16
2. Dobra nowina

2

3. Przy tej ulicy w Krakowie,
pod numerem 3 mieszka³
kard. Karol Wojty³a

3

4. Naczynie liturgiczne do ukazywania hostii podczas adoracji, b³ogos³awieñstwa, procesji eucharystycznych

4

5

6

5. Pisze o nim w swoim artykule p. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
6. ... Bo¿y, koœció³

7

7. Imiê rzeŸbiarza, twórcy rzeŸby œw. Antoniego znajduj¹cej
siê w naszym koœciele

8

8. Wakacyjna pora roku
9

9. W XIX w. w tym mieœcie powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Ubogich i Chleba
œw. Antoniego

10

10. ... ludzka jest nieœmiertelna
11

11. Inaczej Zes³anie Ducha
Œwiêtego
12

12. Wyprawa krzy¿owa
13. Inaczej: przes¹d

13

14. Miejsce narodzin b³. Anieli
Salawy
14

15. Jedna z cnót Boskich
16. Od momentu konsekracji staje siê prawdziwym cia³em
Chrystusa

15

16

17. Przystêpujemy do niej po raz
pierwszy w II klasie
podstawówki

17

18

18. Miejsce œwiête, koœció³ lub jego czêœæ, gdzie Bóg szczególnie udziela Swojej ³aski.
Jest nim np. Jasna Góra

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ ksi¹¿ka Stanis³awa Markowskiego
Grecja. Ziemia aposto³a Paw³a otrzymuje p. Jêdrzej Gruszczyñski-P³onka. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o:
„Rezurekcja”.
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PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
W niedzielê, 22 maja br. grupa dzieci z naszej parafii
przyst¹pi³a do Pierwszej Komunii Œwiêtej. Uroczystoœciom przewodniczy³ ojciec proboszcz Eligiusz Dymowski, natomiast nad ca³oœci¹ przygotowañ w ci¹gu
ca³ego roku, czuwa³ o. Pawe³ Kondratiuk, katecheta
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 53, przy ul. Stawowej.
Pierwsza Komunia Œwiêta jest przede wszystkim rodzinnym œwiêtem duchowym. £¹czy ona w sobie odpowiednie przygotowanie, odnowienie wiary oraz spowiedŸ. Jest równie¿ wspania³¹ okazj¹ dla rodzin, aby
swoim œwiadectwem, patrz¹c z odwag¹ i nadziej¹
w przysz³oœæ, budowa³y na mocnych fundamentach ten
niezwykle wa¿ny dla ka¿dego „domowy Koœció³”. Poniewa¿, jak uczy nas Sobór Watykañski II: „wszyscy,
w ró¿nym stopniu i w rozmaity sposób, z³¹czeni jesteœmy wzajemnie w tej samej mi³oœci Boga i bliŸniego i ten
sam hymn chwa³y œpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy
bowiem, którzy nale¿¹ do Chrystusa, maj¹c Jego Ducha,
zrastaj¹ siê w jeden Koœció³ i zespalaj¹ siê wzajemnie ze
sob¹ w Chrystusie” (Lumen gentium, 49).
Angela Reinders w ksi¹¿ce pt. Nasze dziecko idzie do
Pierwszej Komunii pisze, ¿e Komunia Œwiêta jest pokarmem œwiêtoœci. „(...) Przypomina nam o tym, ¿e nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, gdy¿ nikt z nas nie jest
samym tylko cia³em. Komunia œwiêta jest te¿ potwierdzeniem niezwyk³ej godnoœci cz³owieka. Przypomina

WARTO

nam o tym, ¿e ka¿dy z nas jest ukochanym dzieckiem
Boga. Tak, jak kochaj¹ca matka karmi swoje dziecko
w³asn¹ piersi¹, tak jeszcze bardziej kochaj¹cy Bóg karmi
nas w Komunii œwiêtej samym sob¹! To chyba najbardziej niezwyk³y przejaw wyobraŸni Bo¿ej mi³oœci
wzglêdem cz³owieka”. Chrystus ofiaruj¹c siebie dla innych kierowa³ siê nade wszystko mi³oœci¹ do ludzi,
zw³aszcza tych s³abych, grzesznych, niedoskona³ych
i b³¹dz¹cych, czyli do nas wszystkich. Dlatego pamiêtajmy o tym i starajmy siê dawaæ wszystkim dzieciom pozytywny przyk³ad, zwracaj¹c siê do najbli¿szych ze zrozumieniem, szacunkiem, dobroci¹ i mi³oœci¹. Wszyscy
przecie¿ jesteœmy dzieæmi jednego Boga.
W tym roku do swojej Pierwszej Komunii Œwiêtej
przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dzieci z naszej parafii: Julia Duda, Arkadiusz Garus, Wojciech Gawêda, Wiktoria Kozik, Gabriela £apa, Jan Migas, Jakub Mucha, Maciej Party³a, Jakub Prochal, Sergiusz Nicia, Matylda Semik, Zuzanna Skoczek, Weronika Szelowska, Weronika Sokal,
Wiktor Szostak, Aleksandra Wi¹cek, Klaudia Wójcik,
Zofia Zabawa, Pawe³ Ba³unda, Piotr Ba³unda, Martyna
Brózda, Szymon Ciepacz, Martyna Hypta, Martyna Janeczek, Szymon K¹dzielawa, Kacper Kwinta, Szymon
Leszczyñski, Zofia Mica³, Wiktor Moskwa, Szymon Pietraszko, Oliwia Pietrzyk, Olgierd Piwowarczyk, Mateusz Pruszczak, Oliwia Romaniuk, Wiktoria Wiertek,
Szymon Ziarko, Jan Hahn, Szymon Kowalski.

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)
Krzy¿ polski
Cz. 1, Przybytek pañski, zdjêcia A. Bujak,
tekst K. O¿óg, Kraków 2010, s. 224.
Cz. 2, Przybytek pañski, zdjêcia A. Bujak,
tekst S. Nagy, Kraków 2011, s. 224.
Obie czêœci albumu opisuj¹ i dokumentuj¹ krzy¿ w przybytkach Boga.
Cz. 3, Krajobraz i sacrum, zdjêcia A. Bujak,
tekst W. Chrostowski, Kraków 2011, s. 224.

Kuki Gallmann, Marzy³am o Afryce,
Wyd. 2, Poznañ 2010, s. 390.
Autorka opisuje swój pobyt w Laikipii
ukazuj¹c krajobraz Kenii wype³niony refleksjami na temat ludzkiego ¿ycia i przemijania, radoœci, œmierci i odrodzenia. Ksi¹¿ka
jest pe³na ¿yciowego optymizmu.
Gallmann Kuki jest za³o¿ycielk¹ fundacji maj¹cej za zadanie przygotowanie metod
wspó³istnienia cz³owieka i naturalnego œrodowiska.
BMK

Czêœæ ta to medytacja nad krzy¿em
w polskim krajobrazie, jako symbolem
mi³oœci Bo¿ej i nadziei narodowej.
Cz. 4, Patriotyzm i mêczeñstwo, zdjêcia
A. Bujak, tekst A. Nowak, Kraków 2011,
s. 224.
Krzy¿em Polska pieczêtuje swoj¹ to¿samoœæ narodow¹.
Ca³oœæ wydawnictwa zawiera wspania³e
zdjêcia A. Bujaka dokumentuj¹ce historiê
krzy¿a na ziemiach polskich.
BMK

11

Nr 58

Nie samym chlebem...

Bo¿e Cia³o 2011

Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LIPIEC–SIERPIEÑ–WRZESIEÑ 2011
1.07.
2.07.
9.07.
11.07.
15.07.
23.07.
25.07.
26.07.
2.08.
5.08.
6.08.
9.08.
11.08.
15.08.

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Pierwszy
Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi
Panny
XIX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasn¹ Górê
Œwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy
Œwiêto œw. Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a, patrona naszego Wy¿szego Seminarium Duchownego
Œwiêto œw. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, wspó³patronki
Europy
Wspomnienie œw. Krzysztofa – patrona kierowców i podró¿uj¹cych. Po Mszach œw. – poœwiêcenie pojazdów
Wspomnienie Œwiêtych Rodziców Najœwiêtszej Maryi Panny – Joachima i Anny
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
Œwiêto Przemienienia Pañskiego
Œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, wspó³patronki Europy
Œwiêto œw. Klary z Asy¿u, dziewicy
Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Œwiêto Wojska Polskiego

16.08. Rozpoczêcie Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Madrycie, pod
has³em: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni
w wierze” (por. Kol 2, 7)
24.08. Œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a
25.08. Wspomnienie œw. Ludwika IX, króla, patrona Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich
26.08. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej
31.08. Ogólnopolski Dzieñ „Solidarnoœci”
1.09.

O godz. 800 – Msza œw. na rozpoczêcie nowego roku szkolnego

2.09.

Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii

8.09.

Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny – b³ogos³awieñstwo ziarna siewnego i nasion

9.09.

Wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy, patronki Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich w Polsce

11.09. Doroczna Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej
14.09. Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
17.09. Uroczystoœæ Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u – odpust
parafialny
21.09. Œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a i Ewangelisty
29.09. Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów: Micha³a, Gabriela i Rafa³a

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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