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Święte Miejsca Maryi

Są na świecie miejsca, które nazywamy sanktuariami. Są to
miejsca święte, w których Pan Bóg w szczególny sposób okazuje swoją dobroć i swoją moc. W naszej Ojczyźnie jest wiele
sanktuariów maryjnych. Choć jedna jest Matka Boża – Matka
Jezusa Chrystusa, Bogarodzica Dziewica Maryja, Matka Boga,
który stał się człowiekiem, ale każde sanktuarium ma inny Jej
obraz i każde nazywa Ją innym imieniem. Ty, której obraz w
każdej polskiej chacie i w ubogim sklepiku i w pysznej komnacie, która złoto masz od królów, perły od rycerzy, w którą
wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy (Jan Lechoń).
Nie ma domu, w którym nie byłoby obrazka Matki Boskiej,
a są to święte znaki i święte miejsca Jej obecności. Dumna
jest mama, gdy mówią o jej dziecku: „Jak ono jest podobne
do pani”. Popatrzmy na obraz Matki Bożej. Oto nasza Matka.
Bądźmy do Niej podobni.
Matka Boża na naszej ziemi odbiera szczególną cześć.
Jasna Góra jest sanktuarium Królowej Polski. Książę Władysław Opolczyk dał w opiekę Ojcom Paulinom Cudowną
Ikonę, którą nazywamy Jasnogórską lub Częstochowską,
„Wielką Boga Człowieka Matką...” (Śluby Jasnogórskie).
Zawsze w trudnych chwilach dla Polski patrzyliśmy
w stronę Matki Boskiej Częstochowskiej, bo „Ona jest dana
ku obronie naszego Narodu” (Śluby Jasnogórskie). Przeżyliśmy niewolę rozbiorów, bo naród w niewoli pamiętał, że tu
jest Królową…”, „Panną Świętą, co Jasnej broni Częstochowy…”. To Ona sprawiła „Cud nad Wisłą”, gdy w 1920 roku
trzeba było bronić Polskę przed nawałą bolszewicką. Ona była
Gwiazdą Nadziei w ciemną noc okupacji, gdy pogasły nam
wszystkie gwiazdy. Ona przeprowadziła naród przez okres
zorganizowanej ateizacji minionego systemu. Ona przygotowała nas na Tysiąclecie Chrztu Polski. Ona wyjednała nam
wolność i dała papieża Polaka, który jest dziś świętym i oręduje za nami i naszą Ojczyzną. Trzeba nam stawiać pytanie:
czy my zasłużyliśmy na wolność? A gdy wolność została nam
dana, to czy my pamiętamy: kto tu jest Królową?
Na miejscu Jej wielkich zwycięstw, na Jasnej Górze, po trudach pielgrzymkowej drogi stajemy pełni przekonania, że jeżeli
do kogo mamy wołać w tej chwili, to tylko do Niej! Tyle już
razy zwyciężała na Jasnej Górze i nadal zwycięża. Cokolwiek
dzieje się dobrego w Kościele Bożym w Ojczyźnie naszej, to
Jej zawdzięczamy. Jeżeli, pomimo ataków mocarzy ciemności,
Kościół Boży jeszcze pracuje, to jest Jej zwycięstwem! Jeżeli
nasz naród opiera się niewierze, to także jest Jej zwycięstwem!
Moglibyśmy tak wymieniać mnóstwo Jej zwycięstw i za
każde z nich osobno dziękować. Wszystkie, które w tej chwili
pamiętamy, a których nie jesteśmy w stanie nawet wyliczyć,
są dla nas spotęgowaniem wiary w Jej przyszły triumf. Ufamy Ci, Matko! Wiemy, że prowadzisz nas do Syna Twojego
i nieustannie nam w duszy mówisz: „Cokolwiek wam każe
(Syn mój), czyńcie” (J 2,5).
Czy Jesteśmy gotowi? I teraz na początku miesiąca sierpnia znów wołamy: „Weź w opiekę Naród cały niech rozwija
się wspaniały, Maryjo...”.
o. Jacek Koman OFM, proboszcz
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Za Tobą Panie podążamy, a mnie ciągle się wydaje, że
idziesz zbyt szybko, tak szybko, że nie mam czasu, aby oglądać się za siebie. Teraz, gdy stuknęło mi trochę krzyżyków,
nogi okazują się mniej sprawne, zażądano ode mnie, abym
przystanął i obejrzał się wstecz, abym spojrzał na przebyty
bieg tej ścieżki, nazywającej się Nasza Wspólnota. Pismo parafialne, to ludzie i ich słowa: zmieniają się: i jedno i drugie.
Sięgam po tom I, to lata 1995–1997. Pierwszy numer
z kwietnia 1995 biedniutki, zaledwie jedna kartka. Na stronie
tytułowej inauguracyjne Słowo od redakcji, Zaproszenie na
Drogę Krzyżową Pawła Należniaka i apel Synu – czekam na
Ciebie, w imieniu Matki Bożej pisze Zofia Krzanowska do
nieznanego sprawcy, który posągowi Maryi stojącemu przed
naszym kościołem odłamał dłonie. Na drugiej stronie p. Zenon
Sułek przedstawia Obrzędy Triduum Paschalnego; od następnego numeru będą już Informacje duszpasterskie proboszcza,
o. Kamila Łętowskiego. Trwają do dziś. Gdyby mnie zapytano
o najważniejsze teksty w wydanych 240-u numerach naszego
pisma, to wskażę na tę właśnie rubrykę. Nie mam wątpliwości,
że większość czytelników chce mieć wiedzę o tym co i kiedy
ma wydarzyć się w parafii. Życie parafialne pogłębiło się,
a dziś, dzięki proboszczowi ojcu Jackowi Komanowi, obecnemu autorowi tego działu, stare nabożeństwa, jak Różaniec
i Droga Krzyżowa przyoblekły nowe formy, nabrały głębi,
a przybyły nowe, jak Nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie.
Odpowiada ono wzrostowi liczby opętań, zwłaszcza wśród
ludzi młodych. Temat czeka na zaprezentowanie na naszych
łamach. Czeka, bo też jest to problem niełatwy.
Pani Zofia Krzanowska pisywała o tutejszych ludziach
i o ich problemach. Ostatnim jej tekstem był wywiad – Rozmowa z Ojcem Misjonarzem, Jonaszem Piotrem Madejem
OFM pracującym w Togo. Odeszła od nas w październiku
2005 roku, osierocając Azory. Tak uważam, bo była tutejsza, znała wszystkich, których na Azorach powinno się znać.
Pisała o mieszkańcach, o ich radościach i troskach. W ciągu
dziesięciu lat naszej znajomości, zapewne wierząc w jej nieśmiertelność, nie przyszło mi do głowy, aby wywiedzieć się
czyje dzieje spośród budowniczych Azorów warto utrwalić
dla potomności. Teraz płaczę, bo ta rola wydaje się mnie
przypadać, a ja cóż, dopiero zapuszczam korzenie w anonimowym azorskim blokowisku.
We wspomnianym pierwszym numerze, redaktor naczelny
pisma o. prof. Salezy Brzuszek poleca czytelnikom świeżo
wydany Katechizm Kościoła Katolickiego. Ojciec Salezy jest
naczelnym Naszej Wspólnoty do dnia dzisiejszego i z całą
pewnością jest to jego pismo. Nie tylko je redaguje, ale i pisze. Szczególną jego pasją, zaraz po Słowie Bożym, jest zachowywanie dla potomnych historii Azorów, informowanie
o Zakonie, nauka patriotyzmu połączona z wiarą w Boga. Na
tych łamach ojciec Salezy wiele uwagi poświęcił martyrologii
polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej, pod
okupacją niemiecką i sowiecką. Wyróżnił wątek katyński
związany z ofiarą życia brata zakonnego Dominika Ignacego
Drabczyńskiego OFM.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie

1.08. – Pierwsza sobota miesiąca: o godz. 18 Nabożeństwo
różańcowe; o 18:30 Msza św. w intencji Róż Żywego Różańca
i zmiana tajemnic różańcowych.
2.08. – Niedziela: Uroczystość Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, patronki naszej Prowincji Franciszkańskiej.
W tym dniu wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
6.08. – Czwartek: Święto Przemienienia Pańskiego. O godz.
16:30 koronka do Bożego Miłosierdzia, o 17. Msza św. w intencji Koła Przyjaciół Radia Maryja.
7.08. – Pierwszy piątek miesiąca: o godz. 18. nabożeństwo
do Serca Pana Jezusa, o 18:30 Msza św. w intencji Misji św.
i misjonarzy.
8.08. – Sobota: święto św. Dominika, kapłana, założyciela zakonu Kaznodziejskiego.
10.08. – Poniedziałek: święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
11.08. – Wtorek: święto św. Klary z Asyżu, dziewicy.
13.08. – Czwartek: święto NMP Kalwaryjskiej, o godz. 17nabożeństwo fatimskie.
15.08. – Sobota: uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św.
w porządku niedzielnym.
26.08. – Środa: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
30.08. – Niedziela: o godz. 13:15 Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Za Tobą, Panie… cd ze s. 1

Wielką gwiazdą naszej gazety według mnie jest o. Eligiusz Dymowski: zakonnik, publicysta i poeta. Już w 12-tym
kolejnym numerze (maj 1996) znajduję jego piękne i mądre
Strofy o Matce: „Tyś pierwsza moje ciało naznaczyła krzyżem…”. Po kilku miesiącach zamilkł na naszych łamach, by
odezwać się ponownie po 10-ciu latach z ważnym cyklem
artykułów (50 odcinków) Przeciwko duchowej samotności.
W maju 2010-ego roku, tuż po tragedii smoleńskiej o. Eligiusz
w swym felietonie pyta: „Komu więc ta śmierć była potrzebna”? Przypomina znane z Dzienniczka s. Faustyny życzenie
Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przemieni świat,
i w tym kontekście wołanie św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, aby tę iskrę rozniecać. Ale pyta: „Czy jednak do tego
wystarczy nam odwagi i siły?” Łatwo tę aluzję pojąć, a sądzę,
że sił i odwagi wystarczy, bo ta iskra poznania prawdy z profetycznej wizji nie została zaduszona i jest coraz mocniejsza.
Choć i tym razem świat może długo czekać na oczyszczający
ogień zapalony od iskry smoleńskiej.
Pozostając przy astronomicznej przenośni, kolejna redakcyjna gwiazda wzeszła wraz z XXI wiekiem. W styczniowym numerze 2000-go roku pani Bożena Migda zwięźle
przypomniała, że to, co jest w pełni zrozumiałe i wymagane, to miłość bliźniego, a nie tolerancja, stanowiąca tarczę
ochronną dla wszelakich wybryków względem Pana Boga
i Jego przykazań. Po tak udanym początku pani Bożena wydobyła przez Boga zakopany dla niej talent i od maja 2000 r.
rozpoczęła stałą już służbę naszym czytelnikom, wskazując
lekturę przez którą powinni stać się bliżsi Niebu. Pierwsza
zachęta z długiej serii Biblioteka parafialna poleca dotyczyła
książki „znanego rekolekcjonisty, o. Józefa Augustyna SJ, pt.
Jak odkrywać sens ludzkiego życia z cytatem „człowiek to
istota szukająca nade wszystko sensu”. Mam wrażenie, że to
zdanie mogłoby stać się mottem całej późniejszej pracy pani
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Bożeny. W dziesiątkach artykułów prezentowała książki,
zachęcając do ich czytania przez niekiedy znakomity opis
i dobór cytatów. To jest taka zachęta do pogłębienia wiedzy
(por. NW marzec 2015), ze skromną katechezą, subtelnie
skierowująca czytelnika na ścieżkę wiary i zbawienia.
Do „żelaznego” składu autorów należy pan Bolesław Kosior, piszący do Naszej Wspólnoty od początku jej istnienia.
Pasją życiową pana Bolesława jest polityka, mimo to, w tekstach podpisanych jego nazwiskiem nie znajdziemy wątków
politycznych. Jest w nich jego zaangażowanie społeczne i religijne. Część tekstów dotyczyła zadań Akcji Katolickiej, co
jest naturalne, gdyż jej oddziałowi parafialnemu na Azorach
prezesował przez wiele lat. Inne wspierały Kościół i katolickie ruchy społeczne, w tym ruch pro life i walkę o życie
nienarodzonych. Od niedawna doszła do tego obrona przed
inwazją gender, zagrażającą bytowi Narodu, a wciskanemu
na siłę do Polski przez partię rządzącą.
Wśród „mocnych” piór mamy p. Zenona Sułka, członka
„grupy inicjatywnej” zakładającej nasze pismo, autora szeregu tekstów, wiele w dziale Akcja Katolicka. Płodny w początkowym okresie wydawania pisma, później nieobecny
przez pobyt zagranicą, dziś znów czytamy jego zasadnicze
wypowiedzi odwołujące się do rozsądku czytelników. Wołając Obudź się narodzie (NW 5, 6, 2003) doradzał abyśmy
nie zajmowali się czynnie polityką, tylko poświęcili się pracy dla kraju, „bo to nasza praca trzyma go do kupy”. „Ale
wobec polityki nie możemy być obojętni, bo czy chcemy
czy nie chcemy to wszytko odbija się na naszych kieszeniach…” Krytycznie ocenił usunięcie Boga z preambuły w
konstytucji europejskiej (2004) bo: „w niechrześcijańskiej
Europie nie będzie też miejsca na etykę i moralność.” W latach 2012–2013 p. Zenon więcej uwagi poświęcał ruchowi
pielgrzymkowemu i ostatnio przedstawił nam bardzo rzetelną
relację z pielgrzymki na Litwę (VI 2014) która trwale zapisze
się w historii parafii.
Wśród autorów pojawiających się rzadziej, ale poruszających tematy szczególnego znaczenia byli także: o. Marek
Ślewa OFM informujący o działalności parafialnej Rodziny Radia Maryja, o. Stanisław Mazgaj OFM, dłuższy czas
pisujący mini-katechezy, konkurująca z nimi pani Elżbieta
Franaszek, katolicka pisarka, oraz geograf pan Franciszek
Mróz. W ostatnich latach pojawił się i rozkwita żywą ortodoksją młody talent pani Iwony Jeleń. Daj jej Boże dobre
zdrowie duszy i ciała.
Oprócz tekstów religijnych i społecznych Nasza Wspólnota zamieszczała wiersze azorskich poetów: o. Eligiusza Dymowskiego, śp. Felicji Kuc-Czekieruk, a ostatnio
p. Magdaleny Urzędowskiej. Były także wiersze innych osób
w poezji wyrażające swoje uczucia: pp. Katarzyny z Sułków
Mrozowej, Elżbiety Franaszek i innych.
Pisząc ten subiektywny przegląd wielokrotnie zaglądałem
do archiwalnych numerów naszego pisma potykając się o moje
własne teksty. Czytałem te starsze dziwiąc się ich żywemu
duchowi, którego niektóre były pełne i konstatowałem ze
smutkiem, że widocznie z czasem pojawia się rutyna, a miejsce
poetyckich wzlotów ducha zajmuje akademicka wzorowość.
Bóg sam raczy wiedzieć co jest nie piękniejsze, ale lepsze.
Andrzej Stoch
Ps. Powyższy tekst jest pokłosiem 20. lat istnienia naszego
„miesięcznika”, ukazującego się bez poślizgów, od 1995 roku
zasadniczo w nakładzie 1000 egzemplarzy, rozprowadzanych
tylko w kościele, bezpłatnie. oSBB
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespół za zgodą władz zakonnych. Nakład 1000 egz., rozprowadzanych bezpłatnie. Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP,
ul. J. Chełmońskiego 41; 31-318 Kraków
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Oświadczenie KEP
po głosowaniu Sejmu RP nad
rządowym projektem ustawy
„o leczeniu niepłodności”

Warszawa, 25 czerwca 2015 r.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z wielkim
smutkiem i rozczarowaniem przyjmuje wynik dzisiejszego
głosowania Sejmu nad rządowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodności”. W marcowym apelu biskupi wyrazili
szereg zastrzeżeń do tego projektu, opierając się na wynikach
naukowych badań medycznych. Prosili też o przyjęcie takiego
prawa, które poprawi obecną sytuację, a nie ograniczy.
Biskupi wskazali wówczas, w jakich sprawach rządowy
projekt winien zostać poprawiony i wyliczyli 8 rozwiązań
projektu, które są nie do zaakceptowania (m.in. selekcję
zarodków, umożliwianie klonowania człowieka, mrożenie
embrionów, a także możność powoływania do życia dzieci
po śmierci dawcy komórek rozrodczych). Prezydium Episkopatu wyraziło również nadzieję na przyjęcie przez Sejm
poprawek do projektu. Niestety, wszystkie zgłaszane przez
posłów poprawki, mające na celu poprawę projektu, zostały
odrzucone w głosowaniach.
Posłowie popierający projekt ustawy „o leczeniu niepłodności” w wersji rządowej pozostają w niezgodzie z nauczaniem papieża Franciszka, który apelował do lekarzy:
„Waszym obowiązkiem jest wyrażać sprzeciw sumienia przy
aborcji, in vitro i eutanazji!” Ojciec Święty prosił, by nie
eksperymentować i nie igrać z życiem człowieka. Wynikiem
dzisiejszego głosowania zostały również zlekceważone oceny etyczno-moralne projektu ze strony biskupów. Ponad 260
parlamentarzystów odcięło się swoim głosem od poglądów
wielu swoich wyborców.
Prezydium Episkopatu Polski wyraża nadzieję na poprawienie proponowanej ustawy w Senacie RP. Biskupi ufają, że
do sumień parlamentarzystów dotrze głos nie tylko Papieża,
Konferencji Episkopatu Polski, ale także organizacji rodzinnych, ruchów obrońców życia oraz specjalistów z zakresu
ginekologii i położnictwa, którym drogie jest życie ludzkie.

Komunikat Prezydium KEP
po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie ws. ustawy
dotyczącej procedury ,,in vitro”

Warszawa, 10 lipca 2015 roku
Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej procedury „in vitro” – pod pozorem leczenia niepłodności
– legalizują m.in. niszczenie ludzkich embrionów. Wyrażamy
temu zdecydowany sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca środków;
tak jest i tym razem.
To wiedza medyczna a nie światopogląd religijny każe
chronić każde życie ludzkie od chwili poczęcia.
Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą – pod żadnym pozorem – popierać godzącej w życie ludzkie ustawy o „in vitro”,
jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy
na to raz jeszcze uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą
czy niezrozumieniem co do konsekwencji podejmowanych
decyzji, które zaprzeczają godności i wartości życia ludzkiego.
Dokumenty podpisali: Ks. Abp Stanisław Gądecki,
Metropolita Poznański, przewodniczący KEP;
Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki,
i Ks. Bp Artur G. Miziński, sekretarz Generalny KEP.
Źródło: www.episkopat.pl
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„Hymn stworzenia”
papieża Franciszka

Papież Franciszek w trzecim roku swego pontyfikatu, dnia
24 maja 2015 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
ogłosił swoją drugą encyklikę, zaczynającą się od słów: „Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał
święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał,
że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony
bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas
żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami
i trawami».
Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy
nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Encyklika skierowana
jest do wszystkich ludzi dobrej woli, można też ją uznać za
wielkie przesłanie o aktualności św. Franciszka z Asyżu, patrona wszystkich ekologów.
Papież kończy ją słowami: „Po tej długiej refleksji, zarówno radosnej, jak i dramatycznej, proponuję dwie modlitwy.
Pierwszą z nich możemy dzielić się ze wszystkimi wierzącymi w Boga Stworzyciela i Ojca, a drugą odmawiajmy, aby
chrześcijanie potrafili podjąć zobowiązania, jakie wobec
stworzenia stawia nam Jezusowa Ewangelia”. Do treści tego
przesłania będziemy powracać, tymczasem postarajmy się
zgłębić pierwszą modlitwę Ojca Świętego. oSBB

Modlitwa za naszą ziemię

Wszechmogący Boże,
który jesteś w całym wszechświecie
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń,
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko,
co istnieje,
ześlij na nas moc swojej miłości,
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.
Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli
jak bracia i siostry
i nikomu nie wyrządzali krzywdy.
Boże ubogich,
pomóż nam uratować opuszczonych
i zapomnianych tej ziemi,
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie,
byśmy strzegli świata, a nie łupili go,
byśmy rozsiewali piękno,
a nie skażenie i zniszczenie.
Dotknij serc
tych, którzy szukają jedynie zysków
kosztem ubogich i ziemi.
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni
z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej
światłości.
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia.
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.
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Ogólnopolska Pielgrzymka
Akcji Katolickiej na Jasną Górę

„Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj powinna być kuźnią formacji wiernych” (Św. Jan Paweł II).
XX Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbyła
się w sobotę, 20 czerwca, pod hasłem „Ufni w opiekę Maryi”.
Jak co roku w spotkaniu wzięli udział księża asystenci, prezesi
poszczególnych oddziałów, sympatycy i członkowie AK ze
wszystkich diecezji Polski. W tym roku pielgrzymowaliśmy
razem z przedstawicielami trzech parafii V Dekanatu: św.
Jadwigi Królowej, bł. Anieli Salawy i naszej, Niepokalanego Poczęcia NMP. Razem z nami pielgrzymowali również
sympatycy AK. Opiekę duchową nad naszą grupą sprawował
asystent naszego oddziału, o. proboszcz Jacek Koman OFM.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy tradycyjnie, jak co roku, spotkaniem w częstochowskiej Bazylice Świętej Rodziny, gdzie
nas powitał metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Po
nim głos zabrała p. prezes Halina Szydełko. Po oficjalnym
powitaniu gości, m.in. z nowo powstałej AK z archidiecezji
Lwowskiej, nawiązała do II Kongresu AK, który odbędzie
się w Krakowie we wrześniu br.
W swym wystąpieniu powiedziała: „Chcemy podsumować naszą pracę za ostatnie 20 lat, ale wierzymy też, że ten
Kongres stanie się impulsem do bardziej aktywnego działania
w przyszłości. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którego celem jest przede wszystkim praca
formacyjna nie tylko samych członków, choć od tego zaczynamy. Doskonalimy się sami, ale naszym drugim podstawowym
zadaniem jest ewangelizacja, dlatego nie możemy zamykać
się w swoim gronie, ale musimy wychodzić na zewnątrz.
Szczególnym obszarem naszego zainteresowania są dzieci
i młodzież, ponieważ główne uderzenie jest kierowane w kierunku młodego pokolenia. Nas się już nie da zmienić, w złym
tego słowa znaczeniu, na pewno nasze pokolenie nie da sobie
wmówić, żeby zło nazwać dobrem a patologię normalnością,
ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że grupa tych myślących ludzi będzie się zmniejszać, jak będzie dorastało młode
pokolenie wychowane w innym świecie. Dlatego musimy
chronić młodych przede wszystkim przed demoralizacją, która m.in. tkwi w programach nauczania, trzeba więc dotrzeć
do nauczycieli, od których wiele zależy, a przecież to też są
ludzie wierzący, też mają dzieci.
Następnie przeszliśmy Aleją NMP na Jasną Górę, gdzie
powitał nas w imieniu ojców Paulinów o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Po powitaniu uczestniczyliśmy
w uroczystej Mszy św., której przewodniczył bp Marek Solarczyk, asystent kościelny Krajowej AK. On też wygłosił
do pielgrzymów homilię, w której nawiązał do sobotnich
czytań mszalnych:
Myślę, że w tym świadectwie św. Pawła zawiera się ta
niesamowita zachęta, a jednocześnie zaproszenie do tego,
aby każdy z nas potrafił stanąć z otwartością serca, z wrażliwością naszego życia i naszej wiary na to, co nas jednoczy,
co sprawia, że znamy siebie, widzimy siebie, że potrafimy
rzeczywiście cieszyć się i dziękować za tę wspólnotę, którą
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tutaj tworzymy nie tylko z tymi tutaj obecnymi, ale także
z tymi, którzy zostali w naszych parafiach. Oni, będąc z nas,
są razem z nami w tym dziele, które próbujemy podejmować
i podejmujemy. Każdy z nas, podejmując dzisiaj ten Boży
dar wspólnoty, niech również próbuje otwierać swoje serca
na to, aby być w życiu brata i siostry, w tym wszystkim, co
jest źródłem radości i wesela, ale także w cierpieniu i trudzie
trwania na drogach miłości i wiary.
Na zakończenie Mszy św. Halina Szydełko odczytała Akt
Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.
Uczestnicząc kolejny raz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce
AK do Matki Bożej Częstochowskiej, mogę stwierdzić, że te
spotkania integrują i umacniają nasze stowarzyszenie. Przede
wszystkim zawierzamy Matce Bożej nasze rodziny i nasze
codzienne sprawy, a równocześnie uświadamiamy sobie, że
mamy być katolikami aktywni wszędzie tam, gdzie przebywamy, pracujemy i działamy, że poprzez formację w jej szeregach możemy być blisko Boga i służyć. Stąd dla każdego
z jej członków ważnym zadaniem jest realizacja społecznego
wymiaru wiary i członkostwa Kościoła poprzez świadomy
udział we wszystkich sektorach życia publicznego. W ten
sposób AK, pozostająca w ścisłym związku z hierarchią Kościoła, pełni misję apostolską. Z pozdrowieniem AK: Króluj
nam Chryste!
Bolesław Kosior

II Kongres Akcji Katolickiej

W dniach 17–20 września br., w Krakowie, odbędzie się
II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie
odbywa się w roku, kiedy obchodzimy 85. rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i na rok przed 20. rocznicą odrodzenia
Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona
po II wojnie światowej. Dekret ponownie erygujący Akcję
Katolicką wydał 2 maja 1996 roku kardynał Józef Glemp,
ówczesny Prymas Polski.
Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050-lecia
chrztu Polski, który przeżywać będziemy w przyszłym roku,
a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje ponad dziesięciu
wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
Przygotowując się do kongresu, pamiętajmy, że reprezentujemy organizację, u której początków stanęli wybitni ludzie
Kościoła. Pamiętajmy także o słowach, które św. Jan Paweł
II skierował do nas podczas Międzynarodowego Kongresu
Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru,
lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim
jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia”.
Podczas tegorocznego kongresu Akcja Katolicka dokona
pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść
się do blisko 20-letniej działalności Stowarzyszenia. Przede
wszystkim jednak odniesie się do poważnych wyzwań, jakie
stawia przed katolikami współczesny świat i do roli, jaką,
w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać
jako ludziom wiary, którzy każdego dnia, z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są podjąć szczytne hasło:
Nieśmy Ewangelię Nadziei.
Halina Szydełko,
prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Dyżury Akcji Katolickiej są pełnione w każdy poniedziałek,
w pokoiku koło kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17.
Są one okazją do zapoznania się z celami i formami działania
Akcji Katolickiej.

