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Drodzy Parafianie!
Do nas, ludzi z prze³omu wieków, skierowane jest wezwanie Bo¿onarodzeniowe: „PójdŸcie do Betlejem i zobaczcie,
co siê tam zdarzy³o, a o czym nam Pan oznajmi³” (£k 1, 5). Wiêc przybli¿my siê z ufnoœci¹ do Tronu £aski!
Œwiêta Bo¿onarodzeniowe s¹ twórcze! Rodz¹ ludzi odpowiedzialnych, nape³nionych duchem rady i mêstwa,
m¹droœci i rozumu, duchem wiedzy i bojaŸni Bo¿ej – ludzi œwiêtych! To oni przemieniaj¹ i czyni¹ bardziej ludzkim
oblicze tej ziemi! Tak, to w nas i przez nas ma siê objawiæ dobroæ i mi³oœæ Zbawiciela, który rodzi siê w naszej
ludzkiej rzeczywistoœci, aby j¹ uœwiêciæ i ubogaciæ!
Najmilsi! W ten wigilijny wieczór, gdy weŸmiemy do rêki poœwiêcony op³atek i bêdziemy sk³adaæ sobie
¿yczenia, niech nam towarzyszy Mi³oœæ Nowonarodzonego! Niech nape³ni¹ nasze ¿ycie osobiste, rodzinne,
parafialne – Dary Nieba, które otworzy³ dla nas nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus! Niech nigdy nie zabraknie tej
bo¿onarodzeniowej Radoœci i Nadziei w naszym ¿yciu i Jego nieustannej b³ogos³awionej obecnoœci poœród nas!
Niech Bo¿e Dzieciê b³ogos³awi wszystkim Rodzinom naszej parafii!
Wasi Duszpasterze

Przeciwko duchowej samotnoœci (X)

25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Pewnej nocy w Betlejem…

Otwarto bramê z³u...
dobru i nadziei

Zapach choinek, magia œwiate³, œnie¿nobia³y op³atek,
wigilia, œwi¹teczne ¿yczenia, kolêdy, o pó³nocy Pasterka…
Taki jest klimat tych jedynych w swoim rodzaju œwi¹t, kiedy
Bóg zechcia³ narodziæ siê poœród ludzi. Na ten, z wielk¹
têsknot¹ wyczekiwany moment, stajemy siê tak bardzo odmienieni, ¿yczliwsi dla siebie, po prostu bardziej ludzcy. Tajemnica betlejemskiej nocy ogarnia ca³e stworzenie. Nawet
zwierzêta w tym dniu w³¹czaj¹ siê w ten niepowtarzalny
hymn wdziêcznoœci, kiedy sam anio³ Pañski wo³a donoœnym
g³osem: „Oto zwiastuje wam radoœæ wielk¹, która bêdzie
udzia³em ca³ego narodu: dzis w mieœcie Dawida narodzi³ siê
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (£k 2, 10-11).
Ka¿dego roku ten fakt odczytujemy na nowo. Up³ywaj¹ lata,
epoki, wieki – a niegdyœ nikomu nic nie mówi¹ce malutkie miasteczko Betlejem, pozostaje dalej prawdziw¹ stolic¹ ludzkoœci,
gdzie narodzi³ siê Bóg, Jezus – Syn Bo¿y, dla którego jednak nie
znalaz³o siê godne miejsce, ale uboga stajenka, ch³ód i niewygoda.
Betlejem to nasze serce. To uczucia, wzruszenie, radoœæ i ³zy.
Nie wa¿ne wiêc, czy pochodzisz z arystokratycznego rodu, czy
z prostej rodziny. Ten, który sta³ siê CZ£OWIEKIEM, nie pyta
o pochodzenie, zasobnoœæ portfela, samochód, kolejne wille
i mieszkania, ale pyta po prostu o mi³oœæ, bo tylko ona sprawia,
¿e nauczysz sie dostrzegaæ prawdziwego Boga w cz³owieku.
To jest twoje Bo¿e Narodzenie! Czy nie czujesz, ¿e stajesz
siê inny? ¯e tê ziemiê na której stoisz, twoja dobroæ przemienia jej smak, nawet wiatr w codziennoœci ³agodniej uderza
w policzek, a œwiat pochyla g³owe w zawstydzeniu i inne
g³osy s³yszysz dooko³a. Ten cud staje siê twoim udzia³em.
Rodzisz siê na nowo, gdy idziesz do spowiedzi i gdy s³uchasz
Ewangelii, o tym, co siê wydarzy³o tej pamiêtnej nocy w Betlejem i otwierasz swoje serce, aby przyj¹æ Boga.
Ile¿ tych Bo¿ych Narodzeñ ju¿ prze¿y³eœ? Ile po³amanych
op³atków i ¿yczeñ wys³anych? Ile ju¿ ich za nami…, a przecie¿
jeszcze nieskoñczona wêdrówka ku pe³ni Chrystusowego
œwiata. I dlatego ka¿de z nich jest jedynym niepowtarzalnym
zapisem na piêciolinii Twojego serca.
Eligiusz Dymowski OFM

Przez media przetoczy³a siê fala ocen stanu wojennego.
G³os zabrali tak¿e biskupi. Sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu Polski bp Piotr Libera dla PAP-u powiedzia³:
„Pod wzglêdem moralnym oceniam stan wojenny zdecydowanie negatywnie. Do tej pory zabrak³o jednoznacznego os¹du ca³ego systemu komunistycznego, którego
punktem kulminacyjnym w Polsce by³o wprowadzenie
stanu wojennego przed 25 laty. Przy ocenie moralnej tego
wydarzenia trzeba uwzglêdniæ wiele aspektów, poczynaj¹c od œmierci górników w kopalni «Wujek», poprzez
poni¿anie fizyczne i psychiczne powszechnie stosowane
przez ZOMO-wców. Musimy te¿ pamiêtaæ o tysi¹cach internowanych, którzy zostali pozbawieni podstawowego
prawa, jakim jest prawo do wolnoœci, czy o tysi¹cach
Polek i Polaków zmuszonych do emigracji. Jednym z negatywnych skutków stanu wojennego by³o te¿ zjawisko
emigracji wewnêtrznej. Stan wojenny to tak¿e dramat
setek, a mo¿e tysiêcy rozbitych rodzin, w wielu przypadkach na zawsze. To tak¿e potê¿ny cios zadany w ³ad
spo³eczny i w fundamenty demokratycznego spo³eczeñstwa. Stan wojenny to przemoc narzucona polskiemu
spo³eczeñstwu przez w¹sk¹ elitê w³adzy komunistycznej.
Jednym z jego efektów by³a te¿ d³ugotrwa³a izolacja Polski na arenie miêdzynarodowej, a tak¿e na p³aszczyŸnie
kulturalnej”.
Ta ocena wydaje siê trafna i kompletna, a media w wiêkszoœci s¹ zgodne: to by³a zbrodnia na narodzie polskim! Niestety, z przekazu medialnego wy³ania siê tylko ma³a czêœæ
ceny, jak¹ za wolnoœæ, „za Solidarnoœæ”, zap³acili Polacy.
¯ycia pozbawiono w sumie kilkaset osób. Oprócz zastrzelonych przez zomowców w Wujku, „szczêœliwych”, bo na
wieki zapad³ych w pamiêæ narodu, by³y jeszcze dziesi¹tki innych, g³ównie dzia³aczy Solidarnoœci, zamêczonych, zat³uczonych samotnie, bez rozg³osu, których œmieræ upozorowano
jako wypadek.
cd. na s. 3
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Informacje duszpasterskie
1.01. – Nowy Rok. Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki,
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê, zaœ o godz. 19 – nieszpory
kolêdowe.
2.01. – Rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej Rodzin naszej
Parafii. W czasie wizyty duszpasterskiej, prosimy, aby na
stole by³ krzy¿, œwiece i woda œwiêcona.
4.01. – Od godz. 9 kap³ani udadz¹ siê z pos³ug¹ sakramentaln¹ do chorych parafian. O godz. 16:30 koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia, a o 17 Msza œw. w intencji Przyjació³ Ko³a Radia Maryja oraz spotkanie w salce katechetycznej.
5.01. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16 spowiedŸ dzieci
i m³odzie¿y, o 17 – Msza œw. dla nich; o godz. 18 nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa, a o godz. 18:30 Msza œw. w intencji misji œwiêtych i misjonarzy
6.01. – Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech Króli).
Msze œw. w tym dniu o godz. 6:30, 7, 8, 9, 10, 17 i 18:30; o godz.
18 nabo¿eñstwo ró¿añcowe, o godz. 20 ostatnia Msza œw.
O godz. 21 „Wieczór z Janem Paw³em II”, w którym poznawaæ bêdziemy teksty Jego encyklik i przemówieñ – serdecznie zapraszamy.
14.01. – O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca, a po Mszy œw. zmiana tajemnic ró¿añcowych.
21.01. – O godz. 19 koncert kolêd w wykonaniu zespo³u
„Fraternitas”.
28.01. – O godz. 16 Msza œwiêta w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich i spotkanie w salce katechetycznej.

Nowe ksi¹¿ki franciszkañskie
Staraniem Franciszkañskiego Centrum dla Europy
Wschodniej i Azji Pó³nocnej, dzia³aj¹cego w naszym klasztorze w Warszawie pod kierunkiem o. Zenona Stysia OFM,
w krakowskim Wydawnictwie „M” ukaza³ siê „Leksykon
duchowoœci franciszkañskiej” (Kraków 2006, ss. XXXII
+ kolumn 2054, czyli razem 1059 stronic druku).
Podstaw¹ tej publikacji stanowi w³oski „Dizionario Francescano Spiritualita” (Padwa 1995). Do 119 hase³ „S³ownika” przet³umaczonych z jêzyka w³oskiego dodano 24
opracowane przez autorów polskich. Wydawnictwo zosta³o
zrealizowane przy wspó³pracy ca³ej Rodziny franciszkañskiej w Polsce, a wiêc przez Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów oraz
kilku sióstr z ¿eñskich Rodzin Trzeciego Zakonu Regularnego œw. Franciszka i osób œwieckich. Osobiœcie zaœ
jestem usatysfakcjonowany tym, ¿e dane mi by³o jeden artyku³ t³umaczyæ i opracowaæ dwa nowe.
„Leksykon”, zawieraj¹cy 143 has³a, adresowany jest
przede wszystkim do braci i sióstr szeroko pojêtej Rodziny
Franciszkañskiej, a tak¿e do tych osób, które w praktyce ¿yj¹
duchem œw. Franciszka z Asy¿u, jak te¿ zajmuj¹cych siê
naukowo histori¹ i literatur¹ Œredniowiecza oraz wspó³czesn¹ nam ekologi¹. Jego wydawcy maj¹ nadziejê, ¿e dzie³o
to bêdzie równie¿ pomocne w znajdywaniu odpowiedzi na
wiele pytañ z zakresu ¿ycia duchowego, stawianych przez
ludzi poszukuj¹cych dróg ¿yciowych. S³owem, publikacja
tego dzie³a jest wydarzeniem.
o. Salezy B. Brzuszek OFM

Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Ku ³asce pocz¹tków (V)

Prowincja œw. Jadwigi
Zakonu Braci Mniejszych
Kolejna z prezentowanych Prowincji franciszkañskich
w Polsce, przygotowuj¹ca siê do obchodów 800-lecia istnienia
Zakonu Braci Mniejszych, to Prowincja œw. Jadwigi z siedzib¹
we Wroc³awiu. Obecnoœæ braci mniejszych na Œl¹sku datuje siê
ju¿ od XIII wieku. Powsta³e wtedy klasztory (oko³o 20)
nale¿a³y do prowincji czeskiej. W drugiej po³owie XIII w.
z klasztorów na Œl¹sku zosta³y utworzone dwie kustodie: jedna
z siedzib¹ we Wroc³awu (obejmowa³a 8 klasztorów), a druga
w Z³otoryi (z 11 klasztorami). Kustodie te przy³¹czy³y siê
póŸniej do prowincji saksoñskiej.
W XV w. na Œl¹sku pojawi³y siê tak¿e nowe klasztory
nale¿¹ce do braci mniejszych – obserwantów, podlegaj¹ce
wówczas administracyjnie czeskiej prowincji. Równie¿
niektóre z istniej¹cych ju¿ na Œl¹sku konwentów franciszkañskich przy³¹czy³y siê do obserwancji. W nastêpnym
stuleciu pod wp³ywem reformacji luterañskiej ¿ycie zakonne
na Œl¹sku ca³kowicie zamar³o.
Na pocz¹tku XVII w. na Œl¹sk przybyli bracia mniejsi – reformaci. Za³o¿yli pierwszy klasztor w Gliwicach. Nastêpne
domy powsta³y na Górze Œw.Anny, w Nysie, Wschowie, Jaworze, K³odzku, G³ogowie, G³ubczycach, Namys³owie,
Wroc³awiu, Raciborzu, Legnicy i Z³otoryi. Z wyj¹tkiem Gliwic
i Góry Œw. Anny (klasztory te nale¿a³y do naszej prowincji
ma³opolskiej Matki Bo¿ej Anielskiej) oraz klasztoru we
Wschowie (przynale¿a³ do wielkopolskiej prowincji obserwantów), pozosta³e klasztory wchodzi³y w sk³ad prowincji czeskiej.
Po wcieleniu Œl¹ska do Prus, klasztory we Wroc³awiu,
K³odzku, G³ogowie, Z³otoryi, Jaworze, G³ubczycach, Legnicy, Namys³owie i Raciborzu zosta³y oderwane od prowincji czeskiej i w 1755 roku utworzono z nich prowincjê œl¹sk¹
œw. Jadwigi. Prowincja ta przetrwa³a do roku 1810, kiedy to
zosta³a skasowana ustaw¹ sekularyzacyjn¹. Wtedy te¿
zostaly skasowane klasztory prowincji malopolskiej na
Górze Œwiêtej Anny i w Gliwiach.
Pod koniec XIX wieku bracia mniejsi z prowincji saksoñskiej objêli ponownie niekóre klasztory na Œl¹sku. Poniewa¿ prowincja saksoñska by³a bardzo rozleg³a, dlatego
w 1893 r. wydzielono z niej klasztory we Wroc³awiu, Górze
Œw. Anny i Prudniku, tworz¹c z nich komisariat zale¿ny od
prowincji macierzystej. W roku 1902 komisariat zosta³ podniesiony do rangi kustodii, z której w roku 1911 utworzono
Prowincjê œw. Jadwigi. Prowincja ta w momencie erygowania posiada³a 8 domów zakonnych (we Wroc³awiu – 2,
w Prudniku – 2, na Górze Œw. Anny, w Nysie, w Panewnikach
i Borkach Wielkich) oraz 201 zakonników (55 kap³anów, 46
kleryków i 84 braci i 16 nowicjuszy). W nastêpnych latach przyjêto nowe placówki: w Raciborzu (1912), w K³odzku (1915),
w Dusznikach Zdroju i Olsztynie (1919), w Wieluniu i Choczu
(1920), w G³ubczycach, Berlinie, Gliwicach i Rybniku (1921),
oraz w Stoczku i Malborku (1934). Przejœciowo do Prowincji
nale¿a³y tak¿e klasztory w Kretyndze (Litwa) i Rydze (£otwa).
W 1923 r. klasztory w Panewnikach, Rybniku, Choczu
i Wieluniu, zosta³y w³¹czone do Prowincji wielkopolskiej Niepokalanego Poczêcia NMP.
Do II wojny œwiatowej, w 17 klasztorach Prowincji œw. Jadwigi znajduj¹cych siê g³ównie na Œl¹sku i Warmii, ¿y³o
i pracowa³o 399 zakonników, prowadz¹c duszpasterstwo
poprzez misje i rekolekcje (tak¿e w j. polskim) oraz opiekê
duchow¹ nad tercjarzami franciszkañskimi i innymi stowarzyszeniami. Dla tercjarzy wydawano w jêzyku polskim
„Pos³aniec œw. Franciszka” (w latach 1903-1907), a nastêpnie „G³os œw. Franciszka“ (w latach 1907-1938).
cd. na s. 3
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Prowincja œw. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych dc ze s. 2
W ramach apostolatu s³owa drukowanego w j. polskim wydawano równie¿ „Kalendarz œw. Jadwigi”, modlitewniki,
brewiarze tercjarskie i inne publikacje podtrzymuj¹ce znajomoœæ jêzyka i ducha patriotyzmu. Zakonnicy podejmowali
tak¿e pracê misyjn¹ w Kustodii Ziemi Œwiêtej, w Brazylii,
w Chinach, na Sachalinie, w Szwecji, Stanach Zjednoczonych i w Australii.
Po II wojnie œwiatowej wiêksza czêœæ klasztorów i 62 zakonników pozosta³o na terenie pañstwa Polskiego. Z tych to
domów utworzono w 1946 roku niezale¿ny komisariat,
a w roku 1972 zosta³a reaktywowana prowincja œw. Jadwigi.
Aktualnie do prowincji œw. Jadwigi nale¿¹ klasztory: we
Wroc³awiu (tutaj znajduje siê siedziba Kurii prowincjalnej
oraz Wy¿szego Seminarium Duchownego), w Borkach
Wielkich (dom nowicjatu), Dusznikach Zdroju, Gliwicach,
G³ubczycach, Górze Œw. Anny, K³odzku (dom postulatu),
Krynicznie, Legnicy, Nysie, Prudniku, Raciborzu, Wiœle
i Zieleñcu, w których ¿yje i pracuje 206 zkonników.

Dzia³alnoœæ prowincji skupia siê g³ównie na pracy duszpasterskiej we w³asnych koœcio³ach. Przy kilku z nich prowadzone s¹
parafie. Bracia poœwiêcaj¹ siê tak¿e pracy rekolekcyjnej i misjom
ludowym.Pracuj¹ równie¿ poza granicami Polski: w Niemczech,
we W³oszech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Albanii, w Ziemi
Œwiêtej, Boliwii, Maroku, Burkina Faso, Togo, Kenii, Ukrainie
i Kazachstanie. Wa¿nym elementem aktywnoœci Prowincji jest
apostolat s³owa drukownego poprzez Wydawnictwo œw. Antoniego. Kontynuuje ona tak¿e wydawanie pisma dla tercjarzy
pt. „G³os œw. Franciszka”. Wielu braci oddaje siê nadto pracy
naukowej i dydaktycznej, wyk³adaj¹c we w³asnym Seminarium
lub innych uczelniach katolickich. Swoje prace publikuj¹ oni
m.in. w piœmie naukowym „Quaestiones selectae”, wydawanym
przez Wy¿sze Seminarium Duchowne Prowincji.
Sanktuariumœw.AnnySamotrzeciejnaGórzeŒw.Anny,bêd¹ce
miejscem o szczególnym oddzia³ywaniu, podobnie jak kiedyœ,
równie¿ i dzisiaj wci¹¿ przyci¹ga liczne rzesze ludu œl¹skiego.
Stanis³aw Mazgaj OFM

Otwarto bramê z³u... dobru i nadziei
Tak¿e nie policzona jest liczba pozbawionych zdrowia,
uczynionych kalekami, niejednokrotnie na ca³e ¿ycie. O nich
z rzadka donosz¹ media, czêsto los obszed³ siê z nimi okrutnie, miewaj¹ g³odowe dochody, ale zwykle s¹ zbyt dumni by
domagaæ siê wsparcia. W ich imieniu inni domagaj¹ siê wyjaœnienia, dlaczego dziœ, w Polsce „prawa” i „sprawiedliwoœci”, kaci nadal maj¹ siê du¿o lepiej, ni¿ ich ofiary.
Ta rocznica przypomina nam o ci¹gle nie ukaranych zbrodniach, braku poczucia winy u sprawców a równoczeœnie
pokazuje trwaj¹c¹ ich butê. Tak¿e boli i niepokoi zatarcie siê
w œwiadomoœci du¿ej czêœci narodu poczucia krzywdy
wyrz¹dzonej nam przez stan wojenny. Jest to skutek wytrwa³ej pracy czo³owych mediów, m.in. „pod przywództwem
«Gazety Wyborczej»”, stosuj¹cych nieustannie walec propagandowy zacieraj¹cy ró¿nice pomiêdzy katem i ofiar¹.
Jeœli powracam myœl¹ do lat stanu wojennego, to przede
wszystkim widzê je jako eksplozjê z³a: kumulacjê nienawiœci
i gwa³tu. Jednak, dla pe³ni obrazu muszê te¿ przypomnieæ
powsta³¹ w odpowiedzi przeogromn¹ falê dobra. By³o to
w owym czasie zjawisko nowe, choæ znane w historii narodu.
Podczas niemieckiej okupacji by³a podobna solidarnoœæ, jednak przewa¿a³ strach o ¿ycie, poczucie osamotnienia i bezsilnoœci. Tym razem dominowa³a wola niesienia pomocy
ludziom potrzebuj¹cym. Niezliczone by³y przypadki pomocy nie tylko s¹siadom, ale te¿ osobom nieznajomym. W mojej
ówczesnej parafii grupa charytatywna liczy³a setkê ludzi,
a œwiadczenie pomocy materialnej nie by³o ani ich wy³¹czn¹
potrzeb¹, ani ich g³ównym zadaniem. Na pielgrzymkê krakowsk¹ do Jasnej Góry mo¿na by³o iœæ bez czegokolwiek – i te¿
tacy szli z nami. Nikt nikogo o nic nie pyta³, a dostrze¿ony
niedostatek wyzwala³ natychmiastow¹, bezwarunkow¹ ofiarnoœæ pielgrzymów. Powszechna potrzeba z³o¿enia ofiary to by³
jeden ze skutków stanu wojennego. By³y to postawy czyste
i piêkne, najproœciej spe³niaj¹ce polecenie œw. Paw³a: „jeden
drugiego brzemiona noœcie!”
Trzeba przypomnieæ tak¿e liczne wówczas przemiany
duchowe. Wiele z nich przetrwa³o próbê czasu. S³ysza³o siê
o spowiedziach „¿ycia”, nierzadko by³ych partyjnych, zomowców lub milicjantów. Z drugiej strony znany mi jest
przypadek, gdy ktoœ, zaanga¿owany w robotê „podziemn¹”,
bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ „wpadki”, postanowi³ byæ stale
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej; stan wojenny min¹³, komuna
minê³a, a jemu to pozosta³o. Podobnych przypadków mog³o
byæ wiele. Stan wojenny i jego przed³u¿enie, przez usta

dc ze s. 1
ks. Jerzego Popie³uszki roznios³y program s³u¿¹cy pokonaniu komunizmu: „z³o, dobrem zwyciê¿aj”. Ten program trafi³
na podatny grunt i zadzia³a³.
Wspomniane pospolite objawy dobra, wykwit³e w czasie
gwa³tu i przemocy, nie oznaczaj¹ pochwa³y stanu wojennego. Wskazuj¹ na potêgê chrzeœcijañstwa, na wielkoœæ
wiary zamieniaj¹cej z³o w dobro, co wówczas praktycznie
znaczy³o: „nie pomagaj z³u, odró¿nij siê, czyñ dobro!”
Myœlê, ¿e ludzie zwykle jakby nie zapamiêtuj¹ wa¿nych
s³ów, które do nich dotar³y. Ma³o kto, a mo¿e nikt wtedy nie
pamiêta³ s³ów Ojca Œwiêtego z po¿egnania w 1979 roku na
B³oniach: „Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ
wierni! Dziœ tej mocy Wam bardziej potrzeba, ni¿
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ mocni moc¹
nadziei...”. W tej godzinie próby, w stanie wojennym nie
wszyscy, ale bardzo wielu, ogromna rzesza ludzi dobrej woli,
mo¿e bezwiednie, odnalaz³a w sobie tê moc! Odzyskali
œwiadomoœæ i wewnêtrzn¹ wolnoœæ ducha i skupili siê wokó³
Wiary i Koœcio³a. Pielgrzymki do Jasnogórskiej Pani wci¹¿
ros³y w si³ê. Po odzyskaniu niepodleg³oœci ten kapita³ spo³eczny os³ab³ i ta fala poruszonych sumieñ powoli, stopniowo
opad³a, ale by³a jeszcze na tyle silna, ¿e sta³a siê opok¹,
o któr¹ rozbi³a siê póŸniejsza kampania „Gazety Wyborczej”
szkaluj¹ca duchownych, „czarnych” i Koœció³ Katolicki.
Minê³o ju¿ æwieræ wieku i tamte sprawy trochê zatar³y siê
w pamiêci. Dziœ, gdy pójdziemy pok³oniæ siê Œwiêtej Rodzinie w bo¿onarodzeniowej stajence, nieopodal ¿³óbka z Dzieci¹tkiem, na pniaczku bêdzie siedzia³ zadumany nasz Ojciec
Œwiêty i wypadnie nam przejœæ obok Niego. Wtedy sumienie
przypomni Jego s³owa wyprzedzaj¹ce wydarzenia lat 80-tych
i stanu wojennego, s³owa wa¿ne na zawsze, które ka¿dy z nas
dok³adnie s³ysza³ na B³oniach: „proszê Was, abyœcie ca³e
to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê „Polska”, raz
jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹... abyœcie
nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê i nie zniechêcili...
abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka¿dej swojej s³aboœci,
abyœcie szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego
tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o...
Proszê Was o to”. Wtedy niejednemu z nas bêdzie g³upio,
bardzo g³upio nie znajduj¹c w³aœciwej odpowiedzi. Pytanie:
Coœcie zrobili z Polsk¹? nie padnie, ale ten i ów – nawet nie
spróbuj¹ spojrzeæ Mu w oczy.
Andrzej Stoch
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Wiersze pod choinkê dla dzieci i starszych
Kto?
Wszechœwiat mówi
Jak daleko, jak g³êboko
Siêgnie bystre ludzkie oko
Choæ na wszystkie œwiata strony:
Œwiat œwiatami nape³niony!
Œwiatem iskra a w iskierce
Mniejszych istnieñ znów ³añcuchy…
Przenikaj¹ siê jak duchy
Jak uczucia poprzez serce
Wstaj¹ kr¹¿¹ œwiec¹ gasn¹.
Ni przestronno im ni ciasno.
Wszystkie wiedz¹ pewnie, jasno
Sk¹d i dok¹d na co, po co
I tam id¹ dniem i noc¹…
Tylko cz³owiek wci¹¿ w rozterce.
W duszy w³asnej poniewierce
Lekcewa¿y g³os jej œwiêty. (…).
I daremnie na pytanie
Odpowiada œwiatów granie:
Na niebie gwiazdy migoc¹,
Szumi¹ wichry huczy morze:
B¹dŸ pochwalon Stwórco, Bo¿e.

Fantazje
[fragmenty]
Raz mnie licho opêta³o
Myœl¹ œmia³¹, a¿ zuchwa³¹,
Zwiedziæ kulê ziemsk¹ ca³¹,
Poznaæ œwiata tajemnice,
Nawet œmierci spojrzeæ w lice,
Do wiecznoœci dotrzeæ bram,
Wszêdzie wszystko widzieæ sam.
——————————
Œwiêæ siê œwiêæ siê rodna strono,
Gdzie mi³oœci¹ serca p³on¹
I gdzie cicha praca ludu,
Poœród mod³ów, poœród trudu
Snuje szczêœcie wiary cudu…
Tutaj mi³oœæ jak ³añcuchy,
Skuwa w jedno œwiat i duchy.
I tu w mod³ach i natchnieniu,
Jak œwiat³o po promieniu
Czytam œwiata tajemnice,
Kiedy spojrzê w dziecka lice.

Kto mo¿e w œwiecie
Wiêcej, ni¿ dzieciê?
Lub kto mu tylko dorównaæ zdo³a?
Ten, kto jak ono
Duszê zwrócon¹
Ku niebu: „wierzê i kocham wo³a.

Droga
Do nieba Boga
Najkrótsza droga:
Prostot¹ ¿yæ!
Czy jesteœ ma³y,
Czy osiwia³y:
Wci¹¿ dzieckiem byæ!
Nad ¿ycie mienie!
Czyste sumienie!
Kto siê nie leni,
Temu siê pleni.
Kto siê za m³odu
Leni zachodu,
Do swej duszy
Nie sieje ziarna
Wiedzy i cnót,
Gdy wiek w³os spruszy,
Czeka go marna
Staroœæ i g³ód.
Modlitwa i praca
¯ycie oz³aca.

***
O, jak¿e w t³umie
Rzadki kto umie
Poznanej prawdy wzi¹æ na siê trud!
A przecie¿ ¿ycie
Cicho i skrycie
Tylko trud zmienia na pieœñ, na cud.
† o. Antoni Leja OFM
*Autor tych wierszy, o. Antoni Leja OFM, ¿y³ w latach
1909-1996. Pochodz¹ one z jego zbioru 36 utworów powsta³ym w latach okupacji sowieckiej i hitlerowskiej we
Lwowie, a wydanym dopiero w 1995 r. pt. „Echa wspomnieñ”… Ich treœci¹ s¹ g³ównie wojenne tragedie mieszkañców Lwowa oraz osobisty stan ducha ich autora.
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Wiersze pod choinkê dla dzieci i starszych
Do Betlejem…

Literki na dworcu

Bo widzisz synku w dzieñ narodzenia
œci¹gaj¹ ludzie do wielkich miast
st¹d Ty w stajence – oni w hotelach
taki to czas…

Litery, co grzecznie jak dot¹d mieszka³y
w starej bibliotece, raz siê zbuntowa³y:
„Nie dajmy siê d³u¿ej tylko w ksi¹¿kach chowaæ!
Czas wyjechaæ za miasto, by siê zrelaksowaæ”.

Przy wigilijnym stole op³atek
w oknach choinki blaskiem siê mieni¹
wrogowie nawet nazw¹ siê bratem
œwiat zaœ nadziej¹…

Nazajutrz na dworcu t³um ludzi zdziwiony
patrzy, jak litery zajmuj¹ wagony.
Schodz¹ siê na peron od samego rana.
A taszczy arbuza, B ci¹gnie barana,
C niesie kosz cytryn, a D za ni¹ depcze
i wci¹¿ jej dowodzi, ¿e dynie s¹ lepsze.

Wiêc nie p³acz Synku – choæ ³zy zachowaj
na inn¹ chwilê – tê przemienienia
zobacz: anio³ów chór w górze œpiewa
i p³onie ziemia…
Eligiusz Dymowski

E i F nie jad¹, bo z bardzo daleka
Eskimos wraz z fok¹ dziœ do nich przyjecha³.
G wziê³o gitarê, by graæ przy ognisku.
H ma helikopter i jest na lotnisku.

Œwi¹teczne ¿yczenia
W dzieñ Bo¿ego Narodzenia
chcê dziœ z³o¿yæ Wam ¿yczenia,
by w œwi¹tecznym zamieszaniu
Ma³y Jezus wœród nas stan¹³.
K³ad¹c nam na czo³ach r¹czkê,
przedœwi¹teczn¹ zbi³ gor¹czkê,
by uœmiechem swoim boskim
wla³ nam w serce czu³oœæ, troskê,
to co dobre w nas obudzi³,
byœmy mogli ujrzeæ Ludzi.
By nie by³o k³ótni wiêcej,
by siê mog³y spotkaæ rêce
ciep³e s³owa z ust pop³yn¹æ,
by wœród nas zakwit³a Mi³oœæ.

Zmartwienia œw. Miko³aja
Martwi siê Miko³aj, gdy na ziemiê spogl¹da,
¿e ma³o kto dzisiaj wie, jak on wygl¹da.
„Wszyscy myœl¹” – mówi Anio³om zmartwiony,
„¿e wygl¹dam, jak jakiœ krasnolud czerwony.
Spójrzcie tylko na dó³ na jednej ulicy
mo¿na takich krasnali z dziesiêciu naliczyæ.
Stary Biskup z Myry nie jest dzisiaj w modzie”.
A anio³ki z mi³oœci¹ g³aszcz¹ go po brodzie
i t³umacz¹ cierpliwie: „Choæ Ci siê wydaje,
¿e Ciê zast¹pi³y inne miko³aje,
pamiêtaj, ¿e œwiatu bardziej ni¿ prezenty,
jest potrzebne dobro, jest potrzebny Œwiêty!

I i J s¹ chude, wiêc siê z H zabra³y,
ale indyk z je¿em w s³owniku zosta³y.
K te¿ chcia³o lecieæ, ale razem z kotem,
wiêc musia³o pêdziæ na dworzec z powrotem.
L siedzi w przedziale i ju¿ lody wcina,
poniewa¿ bez lodów nie mo¿e wytrzymaæ.
£ ³ódkê przez okno wepchn¹æ wci¹¿ próbuje,
z konduktorem siê k³óci, ¿e jej potrzebuje.
M marzy³o zawsze, aby byæ malarzem
i chce na wycieczce malowaæ pejza¿e.
Niesie wiêc sztalugi. Obok N z nartami,
na œmiechy przechodniów wzrusza ramionami.
Konduktor za g³owê z³apa³ siê z rozpaczy,
kiedy na peronie O z os³em zobaczy³.
P pod parasolem, R z rakiem, S krzyczy,
¿eby zrobiæ miejsce dla smoka na smyczy.
T hejna³ na tr¹bce gra z okna poci¹gu,
U usta wykrzywia – nie lubi przeci¹gów.
Ju¿ mia³ poci¹g ruszaæ, kiedy W spóŸnione
na wrotkach przemknê³o przez dworzec slalomem.
Y na ten rozgardiasz patrzy³o z przedzia³u
– cieszy³o siê w duchu, ¿e nic nie zabra³o.
Z postanowi³o zostaæ jednak w mieœcie,
bo by do poci¹gu zamek siê nie zmieœci³.
Katarzyna Mróz
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Modlitwa Pañska 1981
Ojcze nasz, któryœ jest w niebie!
Wplatani w najdziwniejsz¹ z wojen,
Ustami, które d³awi knebel,
wo³amy: œwiêæ siê imiê Twoje,
i, przyjdŸ królestwo Twoje œwiête,
otocz opiek¹ kraj nasz ca³y
niechaj na karki nasze zgiête
nie spada wiêcej ciosów pa³y.
B¹dŸ wola Twoja. Pozwól ziœciæ
Gor¹ce naszych serc pragnienia:
Niech szpicle, zdrajcy, komuniœci
Przestan¹ deptaæ polsk¹ ziemiê!
Niechaj moc Twoja zerwie pêta
Tych, co bezprawnie uwiêzieni,
Niech goœci sprawiedliwoœæ œwiêta
Jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
i cierpliwoœci daj nam dzisiaj,
Abyœmy do¿yæ mogli tego
Dnia, kiedy bêdzie zdrajca wisia³.
I odpuœæ nam dziœ nasze winy,
Niech ¿¹dza zemsty nas nie plami,
I b³êdy odpuœæ, jako i my
Ju¿ lat czterdzieœci odpuszczamy,
A naszym winowajcom, Panie
Za udrêczony naród polski,
Za zdradê, przemoc i tyraniê
Sam wymierz s³uszny wyrok Boski.
Niechaj im zdrad i zbrodni brzemiê
Do dna s¹dnego kark ugniata,
I nie wódŸ nas na pokuszenie
By nikt z nas nie wyrêcza³ kata.
Racz nie opuœciæ ludu swego
Co szloch rozpaczy w piersi t³umi,
Ale nas zbaw od tego z³ego,
Które na imiê ma komunizm. Amen.
*Ta parafraza „Modlitwy Pañskiej”, dokonana przez Janusza Andrzeja Zajdla i publikowana w prasie podziemnej na
pocz¹tku 1983 r., bardzo trafnie oddaje klimat tamtego okresu.
Jej Autor (1938-1985), specjalista od j¹dra atomowego, pracowa³ w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej
(Instytut Fizyki J¹drowej). Przede wszystkim jednak by³ twórc¹
literatury z gatunku science fiction (fantastyczno-naukowej).
W swoich oœmiu zbiorach opowiadañ i siedmiu powieœciach
przedstawia³ wizje spo³eczeñstw rz¹dzonych przez w³adzê totalitarn¹. W ten sposób ukazywa³ ró¿ne warianty zniewolenia
intelektualnego, politycznego i narodowego w PRL i uœwiadamia³ wielu z nas, ¿e nie jesteœmy samotni w ocenie sytuacji,
w jakiej znalaz³a siê nasza Ojczyzna.
I mo¿e jeszcze dlatego jest mi On bliski, gdy¿ w tamtych latach
pracowa³em w podobnej jednostce naukowej i mia³em mo¿liwoœæ obserwacji postaw wielu ludzi wobec ówczesnego totalitarnego systemu. Czasami by³y to zachowania godne bohaterów,
a innym razem sprzedawanie siê za cenê tzw. normalnego ¿ycia.
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Lecz J. A. Zajdel uj¹³ mnie jeszcze bardzo racjonalnym stwierdzeniem,¿e „dobro ma sens tylkowtedy, gdy ukazane jest natle z³a”.
Myœlê, ¿e tê zasadê trzeba zacz¹æ powszechnie stoso-waæ przede
wszystkimw przybli¿aniunaszejrzeczywistoœci.Mampodstawêtak
twierdziæ, gdy¿ obecnie wiêkszoœæ me-diów stosuje techniki, w
których wiele spraw mija siê z pra-wd¹, a ofiara ma mniejsze prawa
ni¿ napastnik – morderca, bandyta, czy gwa³ciciel. Wzorce dobra nie
istniej¹, a „Dekalog” jest zbiorem historycznym. (Boles³aw Kosior)

Koletañskie Dzieci¹tko Jezus
Kult Dzieci¹tka Jezus rozwin¹³ siê ju¿ w pierwszych
wiekach chrzeœcijañstwa. W Œredniowieczu znaczne jego
o¿ywienie nast¹pi³o w XIII w. dziêki œw. Franciszkowi
z Asy¿u, który wraz z wspó³braæmi, w skalnej grocie w Greccio jako pierwszy w 1223 r. odtworzy³ sceneriê narodzenia
Jezusa i z³o¿enia go w ¿³óbku. Najwiêkszy rozwój nabo¿eñstwa do Bo¿ej Dzieciny przypada jednak na okres reformy potrydenckiej. Od po³owy XVI do koñca XVIII wieku,
powsta³o w œwiecie oko³o 50 sanktuariów Dzieci¹tka Jezus.
W Polsce wa¿nym oœrodkiem kultu Bo¿ej Dzieciny jest koœció³
pw. œw. Józefa (sióstr bernardynek) przy ul. Poselskiej w Krakowie. Od kilku wieków wierni otaczaj¹ w nim kultem ³askami
s³yn¹c¹ figurkê Dzieci¹tka Jezus tzw. Koletañskiego.
Figurka Kaletañskiego Dzieci¹tka Jezus przedstawia ch³opczyka, siedz¹cego na poz³acanym tronie, z koron¹ na g³ówce.
Wysokoœæ figurki, wykonanej z drewna wynosi 60 cm. Prawa
rêka Dzieci¹tka uniesiona jest w geœcie b³ogos³awieñstwa,
natomiast w lewej Jezus trzyma jab³ko królewskie symbolizuj¹ce
w³adzê królewsk¹. Siostry bernardynki ubieraj¹ figurkê
w haftowane szaty: sukienkê i p³aszcz.
Do dzisiaj nie wiemy kto wykona³ rzeŸbê oraz gdzie ona powsta³a. Wed³ug zapisu w zachowanym, XVII-wiecznym
dokumencie, figurka ma³ego Pana Jezusa przyp³ynê³a Wis³¹
i zatrzyma³a siê przy brzegu naprzeciw klasztoru sióstr koletek,
regu³y œw. Franciszka z Asy¿u. Siostry wyci¹gnê³y figurkê
z rzeki, przenios³y do klasztoru i umieœci³y w o³tarzyku w refektarzu. Od tego momentu zaczê³y siê dziaæ liczne cuda.
Podczas najazdu Szwedów w II po³owie XVII w. klasztor
koletek sp³on¹³. Pozosta³y jedynie mury, a wœród nich nietkniêty o³tarz z cudown¹ figurk¹ Dzieci¹tka Jezus. Szwedzi
dowiedziawszy siê o tym cudzie, nie odwa¿yli siê za³o¿yæ
w klasztorze stajni dla koni. Rozkazano jedynie jednemu
z ¿o³nierzy, aby figurkê wyrzuci³ do Wis³y. Kiedy ów ¿o³dak
przyst¹pi³ do wykonania rozkazu, figurka w cudowny sposób
mocno przylgnê³a do jego rêki. Figurkê sprzeda³ ¯ydowi,
który nastêpnie odsprzeda³ j¹ siostrom bernardynkom
z klasztoru œw. Józefa. Kiedy jednak koletki dowiedzia³y siê,
¿e figurkê posiadaj¹ bernardynki, za¿¹da³y zwrotu rzeŸby.
Przez d³ugi czas siostry bernardynki nie chcia³y oddaæ
figurki. Wówczas, jak podaj¹ kroniki klasztorne, w nocy Pan
Jezus ukaza³ siê we œnie prze³o¿onej, wikarii i czterem radnym klasztoru œwiêtego Józefa, mówi¹c ka¿dej z nich: „Córki
moje, jeœli Mnie nie oddacie tam, kêdy Mnie siê miejsce upodoba³o, tedy wszystkie ciê¿ko zachorowawszy wymrzecie”.
Nastêpnego dnia zakonnice ciê¿ko zachorowa³y. Dlatego
figurkê w uroczystej procesji odnios³y do klasztoru koletek.
W 1823 r., podczas tzw. reformy józefiñskiej, klasztor
koletek zosta³ skasowany. Siostry przenios³y siê do klasztoru
bernardynek, zabieraj¹c ze sob¹ cudown¹ figurkê. Od tego
momentu Dzieci¹tko Jezus czczone jest w koœciele œw. Józefa. W II po³owie XIX w. figurka Dzieci¹tka Jezus, zwanego odt¹d Koletañskim zosta³a umieszczona w bocznym
o³tarzu koœcio³a œw. Józefa. Do dzisiaj jest otaczana kultem
przez mieszkañców Krakowa i pielgrzymów.
Franciszek Mróz

