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WIARA W CZASACH KRYZYSU
Od kilku miesiêcy œrodki masowego przekazu informuj¹ nas o ró¿nych formach œwiatowego kryzysu.
W g³ównej mierze dotyczy to spraw gospodarki oraz
walki o kszta³t i istotê wspó³czesnej demokracji. Te niepokoj¹ce zjawiska maj¹ równie¿ swoje negatywne reperkusje coraz wyraŸniej widoczne w duchowoœci
i moralnoœci cz³owieka XXI wieku, uwik³anego w tego
rodzaju kryzys. Problem wiêc dotyka najbardziej wra¿liwej sfery, jak¹ jest wiara cz³owieka w Boga i odwieczne prawa Dekalogu. £atwo jest je odrzuciæ, podeptaæ
i zdesakralizowaæ. Tylko ¿e,
po raz kolejny okazuje siê,
i¿ materialny œwiat, tak
chêtnie po¿¹dany i lansowany przez odpowiednie
korporacje, nie zapewnia
cz³owiekowi ani pe³nej radoœci, ani wolnoœci. Co wiêcej, ten wspó³czesny model
szczêœliwego „raju”, coraz
bardziej przera¿a pustk¹
i zniechêceniem, a wokó³
nas dominuje poczucie
przegranej, bezsens wszystkiego i tak zwana droga donik¹d. Tymczasem, „dziêki
wierze mo¿e dokonaæ siê
w nas ca³kowite przeobra¿enie dotychczasowego
sposobu widzenia, myœlenia, odczuwania, prze¿ywania. Wiara zmienia nasz¹
mentalnoœæ, ka¿e nam stawiaæ Boga zawsze na
pierwszym miejscu, troszczyæ siê o nastawienie
ca³ego ¿ycia na Niego, interpretowaæ œwiat w Bo¿ym
œwietle. Wtedy wszystkie nasze s¹dy, oceny, pragnienia
i oczekiwania s¹ opromienione œwiat³em wiary. I tak realizuje siê komunia wiary, która swoj¹ pe³niê osi¹gnie
dopiero w mi³oœci” (Ks. T. Dejczar, Rozwa¿ania o wierze,
Czêstochowa 1998, s. 24).
Prze¿ywaj¹c odpust parafialny ku czci Stygmatów
œw. Franciszka z Asy¿u, mamy doskona³¹ okazjê, aby
w tym œwiêtym czasie ³aski, postawiæ równie¿ sobie

w³aœciwe pytanie o miejsce autentycznej wiary w Boga
w moim ¿yciu? Co z niej jeszcze pozosta³o? Co siê
w niej spopieli³o i wygas³o? Jak dalece potrzeba œwiadectwa, by wszystko powróci³o na w³aœciwe tory duchowej przemiany. Bo ka¿dy odpust, to darowanie
przed Bogiem kary doczesnej za wszystkie pope³nione
grzechy, jeœli tylko jest w nas wola poprawy i chêæ
œwi¹tobliwego ¿ycia, pomimo codziennych upadków
i s³aboœci. Na tej drodze zawsze staje nam Chrystus,
z przebitymi d³oñmi, bokiem i stopami. Ale równie¿
Chrystus Zmartwychwsta³y: Droga, Prawda i ¯ycie.
Dlatego, jak s³usznie powiedzia³ ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz: „Bez zrozumienia Chrystusa nie
mo¿na zrozumieæ znaczenia ¿adnego z koœcio³ów
zbudowanych w tysi¹cletniej historii Polski. Ten
wspania³y koœció³ nie mo¿e
zostaæ zredukowany jedynie do roli zabytku architektury i sztuki – choæby
najwa¿niejszego w regionie. Nie jest te¿ tylko budowl¹ o pasjonuj¹cej historii czy skarbcem wielowiekowej kultury – nawet religijnej czy duchowej. Ostatecznie nie zrodzi³ siê on
wy³¹cznie z ludzkiego d¹¿enia do piêkna, ani nie
ocala³ do dziœ jedynie przez
szacunek dla historycznego
dziedzictwa. Zrodzi³ siê –
i ¿yje po dziœ dzieñ – z pytania o Chrystusa”.
Wiara w czasach kryzysu musi, wbrew pozorom,
zmierzyæ siê z nim odwa¿nie i bez kompleksów, kieruj¹c siê przy tym jak¿e odmiennymi prawami. Bo tylko wtedy, cz³owiek pozostanie cz³owiekiem, dopóki
w jego sercu p³yn¹æ bêdzie ponad wszystko duchowe
i wieczne pragnienie Bo¿ego Szczêœcia.
Eligiusz Dymowski OFM
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GRZECH ZANIEDBANIA
„I Ja ciebie nie potêpiam – idŸ, a od tej pory ju¿ nie grzesz”
(J 8,11)
S³owa zacytowane jako motto – to s³owa Chrystusa wypowiedziane do jawnogrzesznicy.
Od zarania dziejów ludzkoœci cz³owiek grzeszy³ i grzeszy nadal myœl¹, mow¹ uczynkiem i... zaniedbaniem.
W dzisiejszych rozwa¿aniach zajmiemy siê grzechem zaniedbania, uto¿samianym czêsto tylko z lenistwem,
a w rzeczywistoœci bêd¹cym g³ównym sprawc¹ grzeszenia
myœl¹, mow¹ i uczynkiem.
Co to jest samo zaniedbanie? Czêsto mówimy o zaniedbaniu dzieci, osób starszych, chorych... Ale czy traktujemy ten fakt jako grzech?
Zaniedbanie jest form¹ œwiadomego odsuniêcia w czasie i przestrzeni rzeczy i czynów, które dokonane w stosownej chwili mog³yby uchroniæ bliŸniego i siebie samego
przed pope³nieniem z³ego czynu, wyrz¹dzeniem krzywdy,
czyli pope³nieniem grzechu.
„Gorsze od z³ego czynu s¹ myœli, które go spowodowa³y...”, „ale w naszej mocy jest odpêdzaæ z³e i zatrzymywaæ
dobre” (A. To³stoj, Aforyzmy, s. 27), tak wiêc ³añcuszek
grzechów ma swoje kolejne etapy.
Je¿eli pojmiemy, ¿e myœli nasze s¹ nieczyst¹ drog¹ do
z³ego s³owa i uczynku, nie wolno wówczas dopuœciæ siê
grzechu zaniedbania, odpêdzenia ich od siebie, bo z³a
myœl to z³e ziarno kie³kuj¹cego grzechu, a my musimy oddzieliæ plewy od dobrego ziarna.
Niezrozumienie istoty dobra prowadzi nieuchronnie
do z³a, ale jesteœmy w³adni wypleniæ z³o, tylko nie wolno
nam staæ obojêtnie i... zaniechaæ!
Wszelki grzech wyp³ywaj¹cy z niewiedzy wymaga pe³nego zaanga¿owania dostrzegaj¹cych z³o i mog¹cych mu zapobiec. Grzech zaniedbania czêsto bagatelizowany, przejawia siê w stosunku do Boga i Jego przykazañ, w stosunku
do w³asnej duszy, bliŸnich i otaczaj¹cego œwiata zwierz¹t,
roœlin i kosmosu.
Wraz z rozwojem techniki i nauki wzros³a niewspó³miernie „pewnoœæ siebie”, egocentryzm eliminuj¹cy
pokorê wobec Stwórcy wszechœwiata, który dopiero mozolnie odkrywamy.
Robi¹c rachunek sumienia zastanówmy siê czy nie oddaliliœmy siê od Boga i Koœcio³a, czy nie zaniedbujemy modlitwy i norm Dekalogu, czy poœwiêcamy czas na wychowanie w rodzinie niezbêdne do kszta³towania spo³eczeñstwa
opartego na Bo¿ym prawie i patriotyzmie.
Kto nie myœli o bliŸnich zaprzepaszcza sens swego istnienia. Zaniedbanie to pomost do grzechu i jego praprzyczyna, nie spychajmy go wiêc na margines naszego ¿ycia,
inaczej nie pokonamy z³ych myœli i wreszcie z³ych uczynków.
Narzekamy, ¿e ¿yjemy w czasach trudnych, pe³nych z³a
i przemocy, ale czy chocia¿ przez chwilê zastanowiliœmy siê
sk¹d ten zalew niesprawiedliwoœci, czy anga¿owaliœmy siê
jako aposto³owie dobra, czy s³u¿yliœmy bliŸnim pomoc¹,
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czy te¿ obojêtnie staliœmy obok i do grzechu zaniedbania
do³¹czyliœmy niechlubny grzech lenistwa.
Z³o,wynikaj¹ce z czasowego braku dobra, pleni siê jak
chwast i dzieje ludzkoœci staj¹ siê aren¹ walki dobra ze
z³em. O koegzystencji dobra i z³a opowiada nam przypowieœæ o pszenicy i k¹kolu (por. Mt 13, 24–30), uczulaj¹c
nas na czas ¿niw, kiedy musimy oddzieliæ chwasty od dobrego ziarna.
Pomimo grzechu pierworodnego, cz³owiek zachowa³
zdolnoœæ do pe³nienia dobra, którego z³o nie jest w stanie
pokonaæ.
„¯ycie nasze by³oby piêkne, gdybyœmy dostrzegali to,
co niszczy nasze dobro” (A. To³stoj, Aforyzmy, s. 12).
Grzech rodzi siê bowiem przewa¿nie z niewiedzy. Aby
uœwiadomiæ sobie ró¿nicê miêdzy dobrym czynem, a z³ym
uczynkiem, konieczna jest ³aska Ducha Œwiêtego.
Stwarzane obecnie celowo przek³amania istniej¹ce
w bytowaniu ludzkim, maj¹ stanowiæ „iluzjê prawdy”,
„pó³prawdy” nie maj¹ce nic wspólnego z nadrzêdn¹
prawd¹. Identyfikuj¹c siê z ow¹ „spreparowan¹ i iluzoryczn¹ prawd¹” grzeszymy myœl¹ odchodz¹c od prawdy
objawionej przez Boga, a st¹d ju¿ bardzo blisko do z³ego
czynu i grzechu zaniedbania.
Reasumuj¹c: grzech zaniedbania pozwala siê pleniæ
z³u w naszym ¿yciu doczesnym i rzutuje na ¿ycie przysz³e –
pozaziemskie. Cz³owiek prawy i rozumny zaczynaj¹c od
w³asnego rachunku sumienia, musi troszczyæ siê o bliŸnich, jak o siebie samego, a wiêc musi m¹drze ingerowaæ
w ich ¿ycie.
Je¿eli dziecko zaniedbuje siê w obowi¹zkach w rodzinie, szkole, doros³y w pracy i ¿yciu spo³ecznym – grzeszy
zaniedbaniem, które doprowadzi³o ju¿ wiele narodów do
upadku i niewoli. Dlatego nie lekcewa¿my grzechu zaniedbania i nie rozgrzeszajmy siê sami przed sob¹ z niego.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

Zaniedbanie
Coœ... za nic
to
ofiarowanie
nic... za coœ
to
zaniedbanie
Jak upiorny kornik
dr¹¿y nasze ¿ycie
zostawiaj¹c wióry grzechu
na wieczne potêpienie
BMK
(2011)
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Z pamiêtnika domowe j gospodyni

WOJENNE POTYCZKI XXI WIEKU
XXI wiek. Wiek dobrobytu, rozwoju techniki, niewyobra¿alnych osi¹gniêæ cywilizacyjnych. Wiek szybkiego
przekazu informacji, wszechobecnych zmian klimatycznych, g³oœnych mediów i telefonów komórkowych.
Staliœmy siê czêœci¹ procesu cywilizowania ludzkoœci, przez co zmuszeni jesteœmy do œledzenia nowinek
zarówno tych elektronicznych jak te¿ kulturowych.
Powszechna dziœ europejska kultura wielonarodowa, koegzystencja ró¿nych tradycji przyniesionych
i wymieszanych w toku migracji ludzkoœci stwarza niepowtarzaln¹ szansê na bogatszy rozwój cz³owieka jako
jednostki mog¹cej czerpaæ doœwiadczenie z poznania
œwiata, jakiego nigdy do tej pory nie by³ w stanie przyj¹æ
z powodu ograniczeñ.
Dziœ jedynym ograniczeniem do poznania wielu obszarów nauki, kultury i egzotycznych zak¹tków ziemi
jest w³asna niechêæ i lenistwo.
W ka¿dym innym przypadku przestrzeñ otaczaj¹ca
nasze istnienie znacznie siê „skurczy³a”. Mamy bli¿ej,
mamy wygodniej, ró¿norodnoœæ pozwala wybieraæ
nam spoœród wielu bogactw i atrakcji, jakie oferuje œwiat
i ¿ycie w nim.
I tu móg³by nast¹piæ pozytywny koniec, taki jak
w ka¿dej bajce: ¿yli d³ugo i szczêœliwie...
I tak, jak dobre zakoñczenie bajki jest obowi¹zkow¹
jej czêœci¹, tak w toku jej akcji oprócz normalnego splotu
dziwnych, czarownych zdarzeñ, czasem ingerencji wró¿ek lub innych fantastycznych postaci, niezmiennie
wkracza w bajkowy œwiat podstêpne z³o w ró¿nym
kszta³cie.
XXI wiek, jak dobra bajka, posiada wartk¹ akcjê
i przeplataj¹ce siê ze sob¹ sceny dobra i z³a.
Jest te¿ magia. Magia techniki, urz¹dzeñ, komputerów, robotów i wielu wynalazków zastêpuj¹cych
cz³owieka. O niektórych z nich jeszcze niedawno opowiadali twórcy gatunków science fiction lub fantasy, jako dowód na swoj¹ niezwyk³¹ fantazjê i kreatywnoœæ.
Dziœ ta fantazja w wielu przypadkach sta³¹ siê ju¿
rzeczywistoœci¹.
Jest te¿ w XXI wieku niepewnoœæ bytu, poczucie zagro¿enia wywo³ane bliskoœci¹ kultur, które w duecie
z nietolerancj¹ i nienawiœci¹ sta³o siê zarzewiem wojen,
terroryzmu lub pospolitych aktów wandalizmu i okrucieñstwa.
¯yjemy w czasach, kiedy wojna nie jest dla cz³owieka
Europy, czy Ameryki codziennoœci¹. Jednak toczy siê
ona w rzeczywistoœci obok nas.

Ta namacalna, nios¹ca za sob¹ okrutne konsekwencje
– gwa³t i œmieræ, jest obecna prawie na ka¿dym kontynencie.
Ale ta niewidzialna, toczy siê w ka¿dym z nas.
Walka o godnoœæ, o przetrwanie w codziennoœci,
o wolnoœæ wyznawania wiary, o mo¿liwoœæ wyznawania wartoœci i wychowania w nich swoich dzieci.
Wojna o zasady, o moralnoœæ, o ludzkie sumienie
i ludzkie przyzwolenie na czynienie z³a w imiê „dobra
ogólnego”.
Wojna o zrozumienie swojego miejsca w œwiecie,
o uznanie roli: mê¿czyzny, kobiety, ¿ony, mê¿a, ksiêdza,
singla.
Dok¹d zmierzam? Do czego zosta³em powo³any skoro pojawi³em siê na tym œwiecie, jako istota myœl¹ca?
Jeœli te pytania stwarzaj¹ myœlowy mêtlik, to znak, ¿e
w moim sumieniu te¿ toczy siê wojna.
Wojna, która wymaga uporz¹dkowania postaw wobec wyzwañ XXI wieku, wojna o priorytety i hierarchiê
wyznawanych wartoœci.
Zatem, czy umiem okreœliæ jednoznacznie najwa¿niejszy cel mojego ¿ycia, czy potrafiê podzieliæ siê dobrem i talentami jakie w sobie powinienem pielêgnowaæ?
Czy dobro innych jest dla mnie wartoœci¹?
Czy jestem relatywny w swoich postawach, to znaczy, czy potrafiê z³o nazwaæ z³em, a dobro dobrem?
Czy nie usprawiedliwiam okrucieñstwa, grzechu
i przemocy zasad¹ wolnoœci i tolerancji dla odmiennoœci?
Czy postêp nie oznacza dla mnie tak¿e zabijania dla
wygody nienarodzonych i nieprzydatnych staruszków
albo nieuleczalnie chorych?
Czy wolnoœæ nie oznacza czynienia tylko tego, co jest
potrzebne i mi³e dla mnie?
.............
„Niespokojne jest serce cz³owieka, dopóki nie spocznie w Panu” (Œw. Augustyn)
Z³ó¿ rêce, w ciszy, spójrz w niebo, popatrz na piêkno
i harmoniê œwiata i w sumieniu odpowiedz sobie na te
i wiele innych pytañ o sens swojej obecnoœci na ziemi.
Otwórz siê na g³os sumienia, a us³yszysz wtedy, po co
tu jesteœ, dlaczego masz siê uœmiechaæ pomimo przeciwnoœci losu i ¿e nie jest wa¿ne czy posiadasz wiele
dóbr, lecz czy u¿ywasz ich dla chwa³y Boga, który Ciê
stworzy³ i do którego ostatecznie pielgrzymujesz.
Wrzesieñ 2011 roku

Ma³gorzata Palim¹ka
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„NIECH IDZIE MIÊDZY LUDZI”
Wszyscy mamy w pamiêci niezwyk³y Pontyfikat
Jana Paw³a II, a zw³aszcza w ostatnim czasie, donios³¹
ceremoniê beatyfikacyjn¹ na Placu œw. Piotra z 1 maja
2011 r., podczas której papie¿ Benedykt XVI, wyniós³
do chwa³y o³tarzy umi³owanego przez œwiat Papie¿a
Polaka.
Tak w sercach, jak i w pamiêci wielu ludzi obudzi³o
siê pragnienie siêgania do Jego nauk, pozostawionych dokumentów lub napisanych ksi¹¿ek. Wœród
wielu z nich, poleci³abym naszym czytelnikom nie³atw¹, ale wyj¹tkow¹ pozycjê, a mianowicie Pamiêæ
i to¿samoœæ. Jest ona ostatni¹ ksi¹¿k¹ Jana Paw³a II,
która ukaza³a siê na pocz¹tku 2005 roku, czyli zaledwie na kilka tygodni przed œmierci¹ wyj¹tkowego
Autora. Poprzez jej lekturê mo¿emy jeszcze bli¿ej poznaæ niezwykle istotne myœli i wskazania, dane niemal¿e w ostatnich chwilach czytelnikom.
Pierwsz¹ prezentacjê dzie³a Jana Paw³a II dla
dziennikarzy w Rzymie, przeprowadzi³ pod koniec
lutego 2005 roku kardyna³ Joseph Ratzinger – obecny
papie¿ Benedykt XVI. Nale¿y podkreœliæ, i¿ powstawa³o ono od 1993 roku. Wówczas to ks. prof. Józef Tischner i prof. Krzysztof Michalski (wspó³za³o¿yciel
Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu), rozpoczêli
w ogrodach letniej rezydencji Papie¿a w Castel Gandolfo rozmowy, maj¹ce na celu opisanie doœwiadczeñ
kap³añskich Papie¿a z okresu 50 lat pos³ugi Ko-
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œcio³owi i wiernym oraz poznania jego oceny na temat Europy i Polski. Prosili o wyra¿enie pogl¹du na
temat z³a, wolnoœci, odpowiedzialnoœci, pojêcia ojczyzny, narodu, kultury, miejsca Polski w Europie.
Odpowiadaj¹c na pytania filozofów Jan Pawe³ II
przedstawi³ œwiat i Polskê w planie Bo¿ym, opieraj¹c
siê o Pismo Œwiête oraz g³êbok¹ znajomoœæ kultury
europejskiej, w tym polskiej historii i tradycji. Rozwa¿aj¹c problem z³a, Papie¿ powiedzia³, ¿e „dzieje ludzkoœci s¹ widowni¹ koegzystencji dobra i z³a” (s. 12).
Zauwa¿a, ¿e z³o degraduje cz³owieka, a przecie¿ ka¿dego cz³owieka odkupi³ Chrystus na krzy¿u. Logika
epoki oœwiecenia, odrzucaj¹c Stwórcê jako „Samoistne Istnienie”, otworzy³a drogê do obywania siê ludzi
bez Boga, co przynios³o w konsekwencji ca³emu
œwiatu tragiczne skutki, a mianowicie rosn¹cy rasizm, nacjonalizm, narodowy socjalizm, czy póŸniejszy holokaust. Z³u mo¿e przeciwstawiaæ siê
cz³owiek, kieruj¹c siê Dekalogiem, a zw³aszcza przykazaniem mi³oœci Boga i bliŸniego. Tê drogê „znajdowania Boga we wszystkim i poprzez wszystko”
(s. 36), wskazuje cz³owiekowi Sobór Watykañski II,
do którego nauki „papie¿ z dalekiego kraju” bêdzie
siê czêsto odwo³ywa³. Bóg znaj¹c u³omn¹ naturê
ludzk¹ „wci¹¿ na nowo gotów jest przebaczaæ
i usprawiedliwiaæ grzesznego cz³owieka” (s. 60).
Bardzo istotne dla wymowy ksi¹¿ki, jak i ca³ego
Pontyfikatu, s¹ rozwa¿ania na temat tajemnicy Bo¿ego mi³osierdzia. W rozwa¿aniu tej kwestii Papie¿
przypomina jedn¹ z najpiêkniejszych modlitw Starego Testamentu – psalm „Miserere” wyœpiewany Bogu
przez króla Dawida w akcie skruchy za pope³nione
cudzo³óstwo. Oto fragment tej poruszaj¹cej pieœni:
„B¹dŸ mi litoœciw, Bo¿e nieskoñczony, / Wed³ug wielkiego mi³osierdzia Twego! / Wed³ug litoœci Twej niepoliczonej / Chciej zmazaæ mnóstwo przewinienia
mego”.
W Polsce, kult Jezusa Mi³osiernego na pocz¹tku XX
wieku g³osi³a siostra Faustyna Kowalska. Objawione
jej przez Pana Jezusa tajemnice Bo¿ego mi³osierdzia
opisa³a w „Dzienniczku”. Kult ten upowszechni³
w swym nauczaniu Jan Pawe³ II. Do dziœ pamiêtamy
poruszaj¹ce nabo¿eñstwo w Bazylice Mi³osierdzia
Bo¿ego w Krakowie – £agiewnikach z sierpnia
2002 r., podczas ostatniej pielgrzymki Papie¿a do ojczyzny. Wówczas odda³ Bo¿emu mi³osierdziu ca³¹
ludzkoœæ oraz swoj¹ osobê. Za poœrednictwem œwiêtej siostry Faustyny, o czym z naciskiem mówi w omawianej ksi¹¿ce, „Chrystus chcia³ mówiæ: z³o nie odnosi ostatecznego zwyciêstwa (...), ostatecznie zwyciêskie jest dobro (...), ¿ycie odnosi zwyciêstwo nad
œmierci¹ (...), nad nienawiœci¹ tryumfuje mi³oœæ”
(s. 62).
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Niezwykle istotn¹ czêœci¹ omawianej ksi¹¿ki jest
rozdzia³ poœwiêcony ojczyŸnie. Tak¿e wczeœniej, wielokrotnie Ojciec Œwiêty wypowiada³ do nas s³owa
o ziemi, kulturze jako dziedzictwie duchowym, o bogactwie i piêknie mowy polskiej. Powtarza swoje
przemyœlenia na ten temat równie¿ w Pamiêci... Przywo³uje wyg³oszone przemówienie w czerwcu 1980
w siedzibie UNESCO. Opar³ je na osobistym œwiadectwie i refleksji intelektualnej na temat pojêæ: ojczyzna,
patriotyzm, historyczna i kulturowa to¿samoœæ.
W omawianej ksi¹¿ce Papie¿ wymienia imponuj¹cy
ci¹g nazwisk wybitnych Polaków XIX i pocz¹tku
XX wieku, patronów tego, ¿e naród polski nie posiadaj¹cy wówczas w³asnego pañstwa, przetrwa³ dziêki
w³asnej, wolnej kulturze. Zauwa¿a i podkreœla, ¿e
kultura polska jest wielkim, znacz¹cym sk³adnikiem
kultury europejskiej. Na dowód takiej tezy, Papie¿
wymienia wybitnych ludzi „ducha”, m.in. Adama
Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego, C. K. Norwida, Fryderyka Chopina, Stanis³awa Moniuszkê, Jana Matejkê, Artura Grottgera,
Stanis³awa Wyspiañskiego. Autor „Pamiêci...” definiuje te¿ tak istotne pojêcia jak: ojczyzna, patriotyzm,
historyczna i kulturowa to¿samoœæ. Sens i adekwatnoœæ pojêcia ojczyzny jako matki, stosowa³ nie tylko
w twórczoœci literackiej. Podczas II pielgrzymki do
Polski, przypadaj¹cej w okresie stanu wojennego
w 1983 roku, wzburzony wówczas Papie¿ mówi³, ¿e
„Polska jest matk¹ szczególn¹. Nie³atwe s¹ jej dzieje
zw³aszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matk¹,
która wiele przecierpia³a i wci¹¿ na nowo cierpi (...),
Polska (...) ma prawo do mi³oœci szczególnej”.
Ju¿ w wierszach i poematach ksiêdza Wojty³y, znajdujemy podobne zatroskanie losami ojczyzny. Oto
fragment wiersza Myœl¹c Ojczyzna: „Ojczyzna – kiedy
myœlê – wówczas wyra¿am siebie
i zakorzeniam, / Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która we
mnie przebiega ku innym (...) Pytam
wci¹¿, jak go pomno¿yæ, jak poszerzyæ tê przestrzeñ, któr¹ wype³nia”
(K. Wojty³a, Poezje wybrane).
W poemacie „Stanis³aw”, napisanym na 900-lecie mêczeñskiej œmierci biskupa Stanis³awa ze Szczepanowa o dziejach Polski, poeta K. Wojty³a napisa³: „Ziemia trudnej jednoœci. Ziemia ludzi szukaj¹cych w³asnych dróg. / Ziemia d³ugiego podzia³u wœród ksi¹¿¹t jednego rodu. /
Ziemia na koniec rozdarta przez
ci¹g prawie szeœciu pokoleñ / Rozdarta na mapach œwiata, a jak¿e¿
w losach swych synów / (...) poprzez
rozdarcie zjednoczona w sercach
Polaków jak ¿adna”.
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Tonacja tych wersetów jest przenikniêta bólem
poety, przypominaj¹cego trudne dziedzictwo ojczyzny. Dowodzi to g³êbokiego patriotyzmu oraz wnikliwej znajomoœci dziejów Polski.
Od historii Polski przechodzi Jan Pawe³ II w Pamiêci i to¿samoœci do historii œwiata, któr¹ wed³ug Autora,
winna rz¹dziæ zasada braterstwa ludów. Autor mówi,
¿e „duch Ewangelii wyra¿a siê (...) w postawie gotowoœci do niesienia bliŸniemu braterskiej pomocy”
(s. 44). W podrozdziale Powrót do Europy, czytamy:
„powo³anie papie¿a z Polski, z Krakowa mog³o mieæ
wymowê niemal symboliczn¹ (...). By³o ono powo³aniem (...) ca³ego Koœcio³a, z którym by³ on
zwi¹zany od urodzenia: poœrednio by³o to tak¿e powo³anie narodu, do którego nale¿a³” (s. 147). Kolejny
raz wielki Papie¿ oddaje ho³d swojemu umi³owanemu Narodowi.
Jak¿e g³êbokie myœli zawiera jeszcze inna czêœæ
ksi¹¿ki: „Nie tylko ludzie (...) pisz¹ historiê. Razem
z nimi pisze j¹ tak¿e BÓG” (s. 157), i dalej: „najg³êbszy
sens historii wykracza poza historiê i znajduje pe³ne
wyjaœnienie w Chrystusie, Bogu – cz³owieku. Chrzeœcijañska nadzieja siêga poza granicê czasu. (...) Ludzkoœæ jest powo³ana do wychodzenia poza granicê
œmierci, (...) granicê przemijaj¹cych wieków ku ostatecznej przestrzeni., któr¹ jest Chrystus” (s. 160).
Kiedy 9 marca 2005 roku Henryk WoŸniakowski,
dyrektor krakowskiego Wydawnictwa Znak, wrêczy³
Ojcu Œwiêtemu, przebywaj¹cemu w rzymskiej klinice
Gemelli, polsk¹ wersjê ksi¹¿ki Pamiêæ i to¿samoœæ, Autor, k³ad¹c na niej rêkê, powiedzia³: „Niech teraz idzie
miêdzy ludzi”. Có¿ wiêcej mo¿na jeszcze dodaæ do tego przes³ania?
Zofia Rogowska
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JAN W£ADYS£AW FISCHER,
FUNDATOR KAPLICY
W BRONOWICACH WIELKICH
Rodzina kupiecka Fischerów przyby³a do Krakowa
pod koniec XVIII wieku, z miejscowoœci Raudenberg
na Morawach. Za³o¿ycielem krakowskiej firmy kupieckiej by³ Jan Franciszek Fischer (1773–1815), któr¹ póŸniej kierowali poszczególni cz³onkowie rodziny. Firma
specjalizuj¹ca siê w handlu artyku³ami piœmiennymi
i towarami korzennymi, uzyska³a w tym czasie powszechne uznanie na rynku krakowskim. W 1870 roku
kierownictwo firmy przej¹³ Jan W³adys³aw Fischer
(1846–1920), który kontynuuj¹c rodzinne tradycje kupieckie, by³ tak¿e wieloletnim podstarszym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz prefektem Archikonfraterni Kupieckiej przy koœciele œw. Barbary w Krakowie. Zaanga¿owany by³ równie¿ w restauracjê koœcio³a
Mariackiego. Mieszka³ wówczas w kamienicy przy
Rynku G³ównym 40. Natomiast w 1882 roku zakupi³
od Beli Schönberga posiad³oœæ dworsk¹ w Bronowicach Wielkich, gdzie póŸniej za³o¿y³ 20-hektarowy
park, a w nim wybudowa³ eklektyczny pa³ac, który do
dzisiaj s³u¿y Instytutowi Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.
W ostatnim dziesiêcioleciu XIX wieku, Jan W³adys³aw Fischer, razem z ¿on¹ Michalin¹ z Steusingów

6

Fischerow¹, ufundowali w Bronowicach Wielkich równie¿ kaplicê dedykowan¹ œw. Franciszkowi z Asy¿u
i œw. W³adys³awowi królowi, patronowi fundatora.
Usytuowana zosta³a na niewielkim wzniesieniu, przy
rozwidleniu dawnych dróg w kierunku Katowic i Ojcowa. Pobudowano j¹ w stylu neogotyckim jako dwuprzês³ow¹, zamkniêt¹ trójboczn¹ absyd¹ o tej samej
wysokoœci i nakryt¹ sklepieniem krzy¿owo-¿ebrowym. Wydaje siê, ¿e w przysz³oœci mia³a ona s³u¿yæ jako prezbiterium rozbudowanego koœcio³a, o czym
œwiadczy wiele jej elementów. Niestety, nieznany jest
autor projektu kaplicy. Natomiast zupe³nie nie wiadomo, na jakiej podstawie arch. Antoni Mazur, autor rozbudowy obecnego bronowickiego koœcio³a, w swojej
ksi¹¿ce pt. Moje koœcio³y (Kraków 2003), jednoznacznie
stwierdzi³, ¿e kaplicê „zbudowano wg projektu prof.
Szyszko-Bohusza”. Jest to oczywiste wprowadzanie
w b³¹d czytelnika, chocia¿by dlatego, ¿e w momencie
poœwiêcenia kaplicy (1895), Adolf Szyszko-Bohusz,
póŸniejszy zas³u¿ony architekt i konserwator, mia³ zaledwie 12 lat. Ponadto wszystko wskazuje na to, ¿e kaplica w stanie surowym by³a ju¿ ukoñczona w 1893 roku, czego dowodem jest chocia¿by umieszczenie jej
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w rogu obrazu Tomasza Antoniego Lisiewicza, namalowanego w tym¿e roku na zamówienie fundatora.
Przedstawia on Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem i klêcz¹cymi u jej stóp postaciami œwiêtych: Franciszka z Asy¿u
i W³adys³awa króla. Obraz zosta³ wykonany z zamiarem ozdobienia nim o³tarza g³ównego w kaplicy i tam
te¿ zosta³ umieszczony. W tym miejscu wypada zaznaczyæ, ¿e zarówno wezwanie kaplicy jak i tematyka obrazu nie s¹ przypadkowymi, bowiem oboje z fundatorów byli tercjarzami franciszkañskimi.
Uroczyste poœwiêcenie kaplicy mia³o miejsce 20 lipca 1895 roku. Dokona³ go administrator parafii œw.
Szczepana w Krakowie, ks. Ludwik Choróbski,
w obecnoœci dziewiêciu kap³anów oraz wielu goœci
z s¹siedztwa i wiernych z okolicznych wiosek oraz
miejscowej ludnoœci. Po poœwiêceniu kaplicy i odprawieniu Mszy œw., dalsze uroczystoœci przenios³y siê do
domu pañstwa Fischerów, gdzie do sto³u zasiad³o
oko³o 40 osób. Wœród znanych goœci obecny by³ równie¿ W³odzimierz Tetmajer, który kilka lat póŸniej namalowa³ i podarowa³ dla kaplicy swój obraz, znany
dzisiaj jako Matka Bo¿a Bronowicka.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e fundatorom w dowód wdziêcznoœci wmurowano w póŸniejszych latach
tablicê pami¹tkow¹, umieszczon¹ na zewnêtrznej œcianie prezbiterium (dawnej kaplicy), dedykowan¹ im
przez rodzinê, przyjació³ i bronowickich parafian.
Adam J. B³achut OFM

ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ODC. 15

B£. JAN XXIII, PAPIE¯
W dwóch ostatnich biuletynach Nie samym chlebem..., w rubryce Œwiadkowie œwiêtoœci, przybli¿yliœmy postacie zwi¹zane z Franciszkañskim Zakonem
Œwieckich: œw. El¿bietê Wêgiersk¹, patronkê FZŒ
oraz b³. Anielê Salawê, patronkê FZŒ w Polsce.
W obecnym numerze chcemy ukazaæ postaæ tak¿e
zwi¹zan¹ z III Zakonem œw. Franciszka, a mianowicie b³. Jana XXIII, papie¿a i franciszkañskiego tercjarza.
Angelo Giuseppe Roncalli, póŸniejszy papie¿ Jan
XXIII, urodzi³ siê 25 listopada 1881 r. w miejscowoœci
Sotto il Monte, ko³o Bergamo we W³oszech. Pochodzi³
z ubogiej, wielodzietnej rodziny, utrzymuj¹cej siê
z pracy na dzier¿awionej roli, z której po³owê zebranych plonów nale¿a³o oddaæ w³aœcicielowi, ale za to
g³êboko religijnej, pe³nej prostoty i mi³oœci. Wielk¹
rolê w formacji intelektualnej i duchowej m³odego
Angelo, odegra³ jego ojciec chrzestny oraz proboszcz
rodzinnej parafii, ks. Francesco Rebuzzini. Nie bez
znaczenia dla jego formacji duchowej, by³ tak¿e
klasztor Braci Mniejszych Prowincji mediolañskiej,
znajduj¹cy siê w pobliskim Baccanello. O jego wp³ywie tak wspomina papie¿ Jan XXIII w jednym ze

swoich przemówieñ: „nasze oczy od dzieciñstwa by³y
przyzwyczajone do obrazu ubo¿uchnego klasztorku
Braci Mniejszych w Baccanello, który wœród rozleg³ych pól lombardzkich, gdzie siê urodziliœmy
i wzrastaliœmy, by³ pierwsz¹ spotykan¹ ca³kowicie
zakonn¹ budowl¹: koœció³, skromny klasztor, wie¿a,
wokó³ pokorni braciszkowie, którzy wœród pól i chat
szli na kwestê, roznosz¹c powiew ca³kowitej prostodusznej skromnoœci, która czyni³a tak sympatycznym œw. Franciszka i Jego synów” (16 IV 1959 r.).
W 1889 r. przyj¹³ sakrament bierzmowania
i przyst¹pi³ do I Komunii Œwiêtej. W wieku 11 lat
wst¹pi³ do Ma³ego Seminarium Duchownego w Bergamo, w którym ukoñczy³ liceum klasyczne. Tam
tak¿e, w Wy¿szym Seminarium, rozpocz¹³ w roku
1895 studia filozoficzno-teologiczne. W trakcie studiów, 1 marca 1896 r., zosta³ przyjêty do Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich, a rok póŸniej, 23 maja
1897 r., z³o¿y³ profesjê tercjarsk¹. W 1898 r. skierowano go na dalsze studia teologiczne w Papieskim
Instytucie œw. Apolinarego w Rzymie, gdzie w trakcie
studiów odby³ s³u¿bê wojskow¹.
Dokoñczenie na s. 8
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI, cd. ze s. 7
Rzymskie studia uwieñczy³ doktoratem z teologii,
a dnia 10 sierpnia 1904 r., zosta³ wyœwiêcony na
kap³ana. W latach 1905-1914 pe³ni³ funkcjê kapelana biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego Tedeschi.
W tym okresie wyk³ada³ tak¿e w Wy¿szym Seminarium Duchowym swojej diecezji, ucz¹c historii, patrologii i apologetyki. By³ nadto redaktorem diecezjalnego biuletynu ¯ycie diecezjalne oraz wspó³pracowa³ z lokalnym pismem katolickim. By³ te¿ opiekunem Akcji Katolickiej. Pracê duszpastersk¹, pos³ugê
s³owa, sprawowanie sakramentów i kierownictwo
duchowe, uwa¿a³ za bardzo istotne zadania kap³ana.
W swojej pos³udze i pracy duszpasterskiej inspirowa³
siê duchowoœci¹ œw. Karola Boromeusza i œw. Franciszka Salezego.
W czasie I wojny œwiatowej s³u¿y³ w wojsku, najpierw jako sanitariusz, a póŸniej pe³ni¹c funkcjê kapelana szpitali wojskowych. Po powrocie z wojny zosta³ mianowany ojcem duchownym Seminarium.
W 1921 roku rozpocz¹³ siê nowy etap w ¿yciu ks. Angelo Giuseppe Roncalli. Najpierw papie¿ Benedykt
XV powo³a³ go do s³u¿by na rzecz Stolicy Apostolskiej
i uczyni³ odpowiedzialnym za Papieskie Dzie³a Misyjne na terenie W³och, a w roku 1925, papie¿ Pius
XI ustanowi³ go biskupem i Wizytatorem Apostolskim w Bu³garii. W 1935 r. bp Roncalli zosta³ delegatem apostolskim w Turcji i w Grecji. W krajach tych
nawi¹za³ braterskie kontakty z chrzeœcijanami obrz¹dku wschodniego, a tak¿e z muzu³manami. Podczas II wojny œwiatowej organizowa³ pomoc dla
g³oduj¹cych, pomaga³ rodzinom w poszukiwaniu jeñców, a dziêki wizom tranzytowym Delegatury Apostolskiej, uratowa³ ¿ycie wielu ¯ydom. PóŸniej,
20 grudnia 1944 r., zosta³ Nuncjuszem Apostolskim
we Francji, a w 1951 r., sta³ym obserwatorem Stolicy
Apostolskiej przy UNESCO w Pary¿u. W dniu
12 stycznia 1953 r., papie¿ Pius XII wyniós³ bpa Roncalli’ego do godnoœci kardynalskiej i mianowa³ patriarch¹ Wenecji. Dnia 28 paŸdziernika 1958 r., kardyna³ Angelo Giuseppe Roncalli, w wieku 77 lat, zosta³ wybrany papie¿em i przyj¹³ imiê Jana XXIII.
Chocia¿ jego pontyfikat trwa³ tylko piêæ lat, to jednak by³ bardzo wa¿nym w dziejach Koœcio³a. Jako biskup Rzymu, Jan XXIII zwo³a³ pierwszy synod tej
diecezji. Ustanowi³ tak¿e komisjê ds. rewizji prawa
kanonicznego, celem opracowania nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego oraz powo³a³ Sekretariat dla
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan. Dnia 25 stycznia
1961 r. zapowiedzia³ zwo³anie Soboru Watykañskiego II w celu popierania i rozwoju wiary chrzeœcijañskiej, odnowy ¿ycia chrzeœcijañskiego wiernych
i dostosowania Koœcio³a do nowej rzeczywistoœci
wspó³czesnego œwiata. Sobór zosta³ uroczyœcie otwarty 11 paŸdziernika 1962 r. jako dwudziesty pierwszy
sobór powszechny. Papie¿ Jan XXIII napisa³ kilka
encyklik, z których najwiêkszy rozg³os zdoby³y dwie:
Mater et Magistra (1961), poœwiêcona sprawom
spo³ecznym oraz Pacem in terris (1963), traktuj¹ca
o pokoju i sprawiedliwoœci wœród narodów. Pozosta8

wi³ tak¿e Dziennik duszy, który pisa³ od czasów seminaryjnych a¿ do póŸnej staroœci, a który ukazuje
g³êbiê jego ¿ycia duchowego i pobo¿noœci. Jan XXIII
zmar³ 3 czerwca 1963 r., nazajutrz po uroczystoœci
Zes³ania Ducha Œwiêtego. Beatyfikowa³ go papie¿
Jan Pawe³ II, 3 wrzeœnia 2000 r., podczas Mszy œw.
odprawianej na Placu œw. Piotra w Rzymie.
Papie¿ Jan XXIII przeszed³ do historii jako „papie¿ dobroci”. By³ bowiem cz³owiekiem promieniuj¹cym ewangeliczn¹ dobroci¹ i Bo¿ym pokojem.
£atwo nawi¹zywa³ kontakty z innymi we wszystkich
sytuacjach. Zarówno wtedy, gdy spotyka³ siê z mê¿ami stanu, dyplomatami czy przedstawicielami innych wyznañ religijnych, jak i wtedy, kiedy odwiedza³ rzymskie parafie czy wiêzienia. Zawsze stara³
siê docieraæ do tych, którzy szczególnie cierpi¹. Wiele
ojcowskiej troski wykaza³ o „Koœció³ milczenia”, przeœladowany na ró¿ne sposoby w krajach rz¹dzonych
przez komunistów, m.in. w Polsce. Jego pragnienie
jednoœci Koœcio³a Chrystusowego wyrazi³o siê chocia¿by poprzez liczne spotkania ekumeniczne.
Jako franciszkañskiego tercjarza, cechowa³a go
wiernoœæ i pos³uszeñstwo Koœcio³owi. Praktykowa³
tak¿e franciszkañskie ubóstwo o czym wspomina
równie¿ w swoim testamencie: „pozory dostatku
zas³ania³y ciernie dotkliwego ubóstwa i uniemo¿liwia³y mi dawanie zawsze z tak¹ hojnoœci¹, jakiej
bym pragn¹³. Dziêkujê Bogu za tê ³askê ubóstwa,
które œlubowa³em w m³odoœci, ubóstwa ducha, jako
kap³an Serca Bo¿ego i ubóstwa rzeczywistego, co mi
dopomaga³o, by nigdy o nic nie prosiæ, ani o stanowiska, ani o pieni¹dze, ani o wzglêdy, nigdy, ani dla siebie, ani dla mojej rodziny, czy przyjació³”.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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DUCHOWE CUDZO£ÓSTWO
Sekretariat Ewangelizacji Prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej w Krakowie prowadzi wiele inicjatyw, które maj¹ nas przybli¿yæ do Pana Boga. W ramach Sekretariatu, w budynkach klasztornych przy koœciele pw. Stygmatów œw. Franciszka z Asy¿u mieœci siê poradnia, która otwarta
jest dla osób borykaj¹cych siê z problemami rodzinnymi, ma³¿eñskimi, psychologicznymi,
z trudnoœciami w wierze, a tak¿e dla tych, którzy uwik³ali siê w okultyzm, czy inne zniewolenia
duchowe. W poradni pracuj¹ osoby, które maj¹ odpowiednie kwalifikacje, aby w sposób kompetentny pomagaæ osobom potrzebuj¹cym ró¿norakiej pomocy.
Dziœ na ³amach „Nie samym chlebem” goœcimy pana Grzegorza Bacika, który w ramach poradni zajmuje siê problemami okultyzmu.

Agnieszka Konik-Korn: – Zajmuje siê Pan poradnictwem
w dziedzinie, która nie wszystkim jest dobrze znana,
a w powszechnej œwiadomoœci kojarzona jest z czymœ tajemniczym. Proszê na pocz¹tku wyjaœniæ czym jest okultyzm.

Ÿróde³ tych trudnoœci, kiedy siê zaczê³y, czy by³y jakieœ sytuacje, które je zapocz¹tkowa³y. Bardzo czêsto dochodzimy
do punktu, którym ktoœ pob³¹dzi³, poszed³ do wró¿ki,
zacz¹³ interesowaæ siê magi¹, s³ucha³ muzyki blackmetalowej, czy techno. I wtedy w³aœnie zaczê³y siê problemy.

Grzegorz Bacik: – Pokrótce mo¿na powiedzieæ, ¿e okultyzm jest to wiara w tajemne moce i uprawianie tajemnych
nauk – magii, astrologii, wró¿biarstwa i tajemnej medycyny.
To tak¿e spirytyzm, czyli wywo³ywanie duchów oraz satanizm. To tak¿e korzystanie z us³ug bioenergoterapeutów,
ró¿d¿karzy, reiki. Praktycznie ca³y New Age balansuje na
duchowoœci zakorzenionej nie w Bogu, ale w innych religiach i powi¹zanej tak¿e z kultem demonów. Niebezpieczeñstwo duchowe mo¿e groziæ tak¿e osobom, które stawiaj¹ tarota, uprawiaj¹ jogê, czy wschodnie sztuki walki.
Okultyzm stanowi bardzo niebezpieczn¹ formê kontaktu
z mocami ciemnoœci, poniewa¿ odwraca cz³owieka od Boga
i w ten sposób sprzeciwia siê pierwszemu przykazaniu. Ju¿
w Piœmie Œwiêtym okultyzm porównywany by³ do cudzo³óstwa z obcymi bo¿kami. Tak wiêc cz³owiek, który stawia
w miejscu Pana Boga ró¿ne przedmioty, amulety, kamyczki, wst¹¿ki, które rzekomo maj¹ chroniæ przed z³em, tak naprawdê poleca siebie nie dobremu i wszechmog¹cemu Bogu, ale oddaje czeœæ demonom. Tak na logikê bior¹c, to
przecie¿ przedmioty, które nie maj¹ cech ludzkich ani boskich. Jeœli przynosz¹ jakiœ skutek, to znaczy, ¿e coœ przez
nie dzia³a. Ju¿ œw. Pawe³ mówi, ¿e czeœæ oddawana bo¿kom
przechodzi na demony. Najczêœciej jednak ludzie wchodz¹
w niebezpieczeñstwo duchowe zupe³nie nieœwiadomie. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w okultyzmie niewiele mówi siê o diable, czy z³ych duchach, jednak wejœcie w okultyzm stawia
cz³owieka na prostej drodze do kultu szatana. Diabe³ i z³e
duchy s¹ istotami bardzo inteligentnymi i, nawet bez œwiadomego zaproszenia, wchodz¹ w ¿ycie cz³owieka i utrudniaj¹ mu kontakt z Panem Bogiem. PóŸniej mo¿e okazaæ
siê, ¿e ktoœ ma problemy ze skupieniem na modlitwie, nie
chce mu siê chodziæ do koœcio³a, przestaje siê spowiadaæ,
odchodzi od Boga. Tak to dzia³a...

– Czy mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e prowadzi Pan swoist¹ terapiê?
– Raczej nazwa³bym tê moj¹ pracê pewnego rodzaju towarzyszeniem duchowym. Ja przede wszystkim rozmawiam
z ludŸmi, tak¿e razem siê modlimy. Jednak na tym moja pomoc siê koñczy, nie jestem kap³anem, wiêc pewne dzia³ania
sakramentalne nale¿¹ tylko i wy³¹cznie do ksiêdza. Jeœli
osoba uwik³a siê w okultyzm, a wiêc jest mocno zniewolona
duchowo, albo te¿ opêtana, wymagana jest wtedy pomoc
ksiêdza egzorcysty. Tylko kap³an, który jest wydelegowany
do tego celu, mo¿e odprawiaæ egzorcyzmy. ¯aden œwiecki
nie pomo¿e. Jeœli ktoœ oferuje tego rodzaju „us³ugi” oznacza to, ¿e mo¿emy wpaœæ w kolejn¹ pu³apkê.

– Ale sk¹d przeciêtny cz³owiek ma wiedzieæ, ¿e jego duszy
mo¿e coœ groziæ? Jak mo¿e rozpoznaæ objawy, które mog¹
œwiadczyæ o jakimœ duchowym zniewoleniu?

– Jak siê wystrzegaæ z³a? Jak nie zostaæ opêtanym?
– Cz³owiek, który nie bêdzie mia³ doœwiadczenia Pana
Boga, zawsze bêdzie siê od Niego oddala³. Jednak trzeba
pamiêtaæ, ¿e opêtanie nie jest zaraŸliwe. Zaraziæ mo¿e siê
tylko ten, kto bêdzie ¿y³ w stanie grzechu ciê¿kiego. Wówczas na pewno szybko znajdzie przyjació³, którzy skutecznie
odci¹gn¹ go od Bo¿ych dróg. Diab³a nie trzeba siê baæ, ale
jednoczeœnie nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e on istnieje i ka¿dego dnia walczy o nasz¹ duszê. Jaka jest recepta na ochronê przed mocami ciemnoœci? Budowanie relacji z Panem
Jezusem, modlitwa, spowiedŸ, ¿ycie sakramentalne, czytanie Pisma Œwiêtego. Jednym s³owem – przestrzeganie przy-

– Do naszej poradni przychodz¹ ludzie z bardzo ró¿nymi
problemami. Stany lêkowe, depresje, myœli samobójcze,
anoreksja, bulimia. Te problemy bardzo czêsto koñcz¹ siê
na pomocy czysto psychologicznej – w poradni pracuj¹ psychologowie zajmuj¹cy siê ca³¹ gam¹ schorzeñ, a tak¿e problemami rodzinnymi. Jednak s¹ i takie przypadki, gdzie osoby maj¹ objawy podobne do chorobowych – stany lêkowe,
nêkania, coœ niepokoj¹cego dzieje siê u nich w domu. Wówczas przysy³ani s¹ do mnie. Razem próbujemy dotrzeæ do

– Rozumiem, ¿e pomaga Pan w rozeznawaniu Ÿród³a problemów...
– Tak. Kiedy z konkretnym cz³owiekiem dochodzimy
zgodnie do pewnych wniosków, osoby, które siê do mnie
zg³aszaj¹ id¹ do poradni psychologicznej, rodzinnej, b¹dŸ
kierowane s¹ do egzorcysty.
– Dziœ s³owo egzorcysta kojarzy siê g³ównie z amerykañskimi horrorami. Czy rzeczywiœcie istnieje du¿e zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc duchow¹?
– Zwyciêstwem szatana we wspó³czesnym œwiecie jest
fakt, ¿e wiele osób przesta³o w niego wierzyæ. Z³o nie objawia siê zawsze jako straszny potwór z rogami – takiego nikt
by nie chcia³ znaæ. Problem polega na tym, ¿e pod mask¹
Ÿle pojêtej wolnoœci, mi³oœci, sprowadzonej do seksu, przyjemnoœci, samorealizacji, kryje siê w³aœnie to, czego naucza³
za³o¿yciel koœcio³a satanistycznego, Aleister Crowley:
„czyñ, cokolwiek chcesz” – oto has³o czcicieli diab³a.
W ci¹gu ostatnich lat iloœæ egzorcystów w Polsce wzros³a
o ponad 100%. To chyba w wystarczaj¹cy sposób œwiadczy
o skali problemu.
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kazañ i ¿ycie po chrzeœcijañsku. Nikt nie bêdzie dopuszczony do egzorcyzmów, jeœli nie wyspowiada siê szczerze i nie
przyjmie Komunii Œwiêtej, a gdyby tymczasowo z³y duch
nie dopuszcza³ do przyjêcia sakramentu, to przynajmniej
musi byæ silne pragnienie nawrócenia. W stanie grzechu
ciê¿kiego egzorcyzmy nie maj¹ sensu i nie przynios¹ skutku.
Egzorcyzm jest pewnym etapem w ca³ym cyklu duchowej

Odpust parafialny 2011

przemiany cz³owieka. Nieraz sama spowiedŸ wystarcza do
uwolnienia z uwik³añ duchowych. Nie mo¿emy otrzymaæ nic
cenniejszego na ziemi jak Cia³o i Krew Pana Jezusa w Komunii Œwiêtej. Nic bardziej nas nie ochroni i nie ustrze¿e
przed z³em. Jeœli ktoœ trwa w relacji z Chrystusem, jego duszy nic nie grozi.

PORADNIA PRZY SEKRETARIACIE EWANGELIZACJI PROWINCJI MATKI BO¯EJ ANIELSKIEJ, UL. OJCOWSKA 1
Grzegorz Bacik – problemy okultyzmu
Dy¿ury poradni w najbli¿szych miesi¹cach:
19 wrzeœnia 2011, 10 paŸdziernika 2011, 24 paŸdziernika 2011, 07 listopada 2011, 14 listopada 2011.
W te dni w godz. 9.00–11.00 odbywaj¹ siê dy¿ury telefoniczne, a od godz. 11.00 spotkania indywidualne, umówione
wczeœniej przez telefon.
Ponadto kontakt jest te¿ mo¿liwy pod nr tel. 519 599 989. Telefon jest czynny w pi¹tki od godz. 11.00 do ok. 13.00.
W Sekretariacie dostêpne s¹ tak¿e ksi¹¿ki autorstwa p. Grzegorza Bacika, poruszaj¹ce szerzej tematykê okultyzmu, pt.:
Okultyzm oraz Zniewolenie demoniczne.

Teresa Kaczorowska

Pytania w Asy¿u
on da³ pocz¹tek franciszkanom
ona klaryskom
oboje w staro¿ytnym Asy¿u

po oœmiuset latach
sarkofagi Francesco i Chiary skromne
lecz wielkie majestatem

pochodzili z rodów bogatych
lecz woleli ubóstwo
i wolnoœæ ducha

ró¿owe kamienie do œwiêtych krypt relikwii
pokry³y miliony stóp
podobnie jak wykuty w skale Asy¿

kocha³y siê ich serca
ale wezwa³ Ukrzy¿owany
i Go us³uchali

ilu posz³o w œlady Franciszka i jego roœlinki Klary
ilu wybra³o chwa³ê niebiesk¹ zamiast majêtnoœci
i niesie dziœ
wielkoœæ ubóstwa

on obci¹³ jej w³osy
i oddali swoj¹ skoñczonoœæ
najwy¿szemu
wyrzekli siê ojców
dóbr wszelkich
wybieraj¹c czystoœæ i habit pokorny

pytam w œwiêtym mieœcie
na szczêœliwej scenie pierwszych aktorów
w teatrze ról nieœmiertelnych
Asy¿, 15 grudnia 2005

WARTO

Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

Walter J. Burghardt, Sprawiedliwoœæ. Globalna perspektywa, Kraków, 2006,
ss. 311.
Ksi¹¿ka podejmuje szeroko dyskutowane zagadnienie sprawiedliwoœci w aspektach wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego, politycznego, oraz istotê sprawiedliwosci na
arenie miêdzynarodowej. Dokonuje g³êbokiej analizy zjawisk globalizacji i rozwoju,
porusza zagadnienie prowadzenia wojen na œwiecie i ocenia obecn¹ sytuacjê egzystencji dzieci, osób starszych, wiêŸniów i imigrantów.
Rozpatruje anatomiê sprawiedliwoœci i jej urzeczywistnianie, sprawiedliwoœæ eucharystyczn¹, zglobalizowan¹, sprawiedliwoœæ w dziedzinie komunikacji miêdzyludzkiej (Internet).
Ksi¹¿ka wa¿na i trudna, warto siê z ni¹ zapoznaæ. Bogata bibliografia.
BMK
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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
31 paŸdziernika 2011 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi (wystarczy podaæ has³o) rozlosujemy nagrodê, album
autorstwa £ukasza Gaw³a „Zamki”.
oprac. MH

1. Kazalnica

1
2. Niewielka chrzeœcijañska budowla sakralna

2
3. Budynek – miejsce kultu muzu³mañskiego

3

4. ¯ydowski dom modlitwy

4
5. Budynek lub kompleks budynków, w których zamieszkuj¹ zakonnicy

5

6. W religii chrzeœcijañskiej budynek przeznaczony do
celów sakralnych

6

7

7. Budynek przeznaczony do
sprawowania nabo¿eñstw
w Koœciele prawos³awnym

8
8. Inaczej koœció³ biskupi, g³ówny koœció³ biskupa
diecezjalnego

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ album
Wydawnictwa Pallotinum zatytu³owany„B³ogos³awiony Jan Pawe³ II Wielki otrzymuje p. Bogus³aw Duch. Prosimy j¹ odebraæ
w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Bernadeta Soubirous”.

P R Z E C Z Y TA Æ
Richard Paul Evans, Stokrotki w œniegu, Kraków 2010, ss. 297.
Ka¿da powieœæ tego autora trafia³a na listê bestsellerów. Ojciec piêciorga dzieci, pisarz, za³o¿yciel fundacji na rzecz dzieci zaniedbywanych.
Stokrotki w œniegu to powieœæ przywracaj¹ca wiarê w ludzi, powieœæ
o potêdze mi³oœci i nadziei, o naprawieniu krzywd wyrz¹dzonych bliŸnim, o mo¿liwoœci przebaczenia.
Nawet najbardziej z³y cz³owiek mo¿e zrozumieæ swoje b³êdy i odrodziæ siê dla dobra, mo¿emy to zaobserwowaæ na przyk³adzie g³ównego
bohatera ksi¹¿ki Jamesa Kiera.
Warto przeczytaæ i przemyœleæ jej przes³anie

BMK

Stanis³aw Zasada, Genera³ w habicie, Kraków 2010, ss. 219.
Jest to opowieœæ o dzia³alnoœci siostry
Ma³gorzaty Chmielewskiej i Wspólnocie
„Chleb ¿ycia”.
Jest to niezwyk³a ksi¹¿ka o zakonnicy
³¹cz¹cej w swojej codziennej pracy mi³osierdzie z si³¹ ¿o³nierza, posiada w³asn¹ wizjê
mi³oœci bliŸniego, opart¹ na pomocy w powrocie do samodzielnego ¿ycia ludziom bezdomnym, chorym, uwiêzionym.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
PADZIERNIK-LISTOPAD 2011
1.10.
3.10.
4.10.
7.10.
14.10.
15.10.
16.10.
18.10.
19.10.
20.10.
28.10.
30.10.

Wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dziewicy
i doktora Koœcio³a. Pierwsza Sobota Miesi¹ca. O godz. 1730
– rozpoczêcie nabo¿eñstw ró¿añcowych
Ostatni dzieñ nowenny przed uroczystoœci¹ œw. Franciszka
z Asy¿u. Po Mszy œw. wieczornej – nabo¿eñstwo „Transitus”
Uroczystoœæ œw. Ojca Franciszka, diakona i za³o¿yciela
trzech zakonów. W naszym koœciele – œluby wieczyste braci kleryków
Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
Dzieñ Edukacji Narodowej. Modlitwy w intencji nauczycieli
Wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Koœcio³a
Obchody Dnia Papieskiego. W jego ramach zbiórka na
Dzie³o Nowego Tysi¹clecia – ¿ywy pomnik pontyfikatu b³.
Jana Paw³a II
Œwiêto œw. £ukasza Ewangelisty – œwiêto patronalne pracowników S³u¿by Zdrowia
Rocznica mêczeñskiej œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki
Uroczystoœæ œw. Jana Kantego, kap³ana, g³ównego patrona
miasta Krakowa i archidiecezji
Œwiêto œw. Aposto³ów, Szymona i Judy Tadeusza
Uroczystoœæ poœwiêcenia w³asnego koœcio³a. Zmiana czasu letniego na zimowy – przesuniêcie wskazówek zegara
o 1 godzinê do ty³u (z 3 na 2)

01.11. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
1400 – procesja na cmentarzu
1430 – Msza œw. za wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych
na naszym cmentarzu Pasternik
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (Dzieñ Zaduszny)
03.11. Wspomnienie Zmar³ych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych
i Dobroczyñców Zakonu Serafickiego
04.11. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
08.11. Wspomnienie b³. Jana Dunsa Szkota, kap³ana
09.11. Œwiêto rocznicy poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej
10.11. Wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a
11.11. Œwiêto Niepodleg³oœci – Modlitwy za Ojczyznê
17.11. Œwiêto œw. El¿biety Wêgierskiej, patronki FZŒ
20.11. Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata
27.11. Pierwsza Niedziela Adwentu.
29.11. Œwiêto Wszystkich Œwiêtych Zakonu Serafickiego. Pierwszy dzieñ Nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego
Poczêcia NMP.
1730 – Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
1800 – Roraty
30.11. Œwêto œw. Andrzeja, Aposto³a

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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