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Przeciwko duchowej samotnoœci (XII)

Rekolekcje – ³aska czy
utrapienie?
Od zarania dziejów cz³owiek poszukiwa³ ró¿nych form
umartwienia, które pozwala³y mu udoskonalaæ swoje ¿ycie
wewnêtrzne. W dziejach chrzeœcijañstwa droga do dojrza³oœci i doskona³oœci zawsze ³¹czy³a siê z praktyk¹ postów,
pog³êbionej medytacji Pisma Œwiêtego, osobistych wyrzeczeñ, szczegó³owego rachunku sumienia, oderwania siê od
trudów i problemów codziennoœci, czy te¿ praktyk¹ rekolekcji. Otaczaj¹cy nas œwiat nie sprzyja dzisiaj podobnym klimatom. Dla wielu ludzi tego typu æwiczenia by³y dobre
w czasach œredniowiecza, niewiedzy i ciemnoty ludzkiej.
Cz³owiek prze³omu kolejnego tysi¹clecia z dum¹ og³asza
swoj¹ wolnoœæ, manifestuje niezale¿noœæ, wielkoœæ, m¹droœæ
i twórczoœæ. ¯yj¹c w paradoksach, a wiêc odrzucaj¹c chrzeœcijañsk¹ ascezê, z drugiej jednak strony praktykuje tyle wyrzeczeñ, aby jego cia³o by³o piêkne, wysportowane, od¿ywiane
w³aœciw¹ diet¹, „uduchowione” w kontakcie z natur¹, tak aby
przez chwile poczu³ siê odmieniony i wyciszony. Nie mo¿na
¿yæ jednak tylko karnawa³em, zabaw¹ i ucieczk¹ przed sob¹
i w³asnym sumieniem. W ha³asie, krzyku, w œwiatowej pustce
– tak trudno dostrzec Boga i drugiego cz³owieka. Dlatego
w³aœnie Koœció³ w ró¿nych okresach roku liturgicznego proponuje wiernym rekolekcje, a wiêc czas indywidualnych
i wspólnotowych æwiczeñ duchowych, aby na nowo odrodziæ siebie w duchu pobo¿noœci i refleksji nad przemijaj¹cym
œwiatem. W ka¿dym cz³owieku jest tyle s³aboœci, wierz¹cym
i niewierz¹cym. Dlatego tylko ten, kto stara siê ¿yæ codziennie wiar¹, komu zale¿y na autentycznym d¹¿eniu do chrzeœcijañskiej doskona³oœci, na poznaniu prawdy o sobie,
rozumie jak wielk¹ wartoœæ maj¹ rekolekcje. W³aœciwie
prze¿yte, w skupieniu, w drobnych wyrzeczeniach, poprzez
osobist¹ spowiedŸ i komuniê œwiêta, nie b¹d¹ nigdy potraktowane jako udrêka, przymus, czy staromodny i zu¿yty wymóg³
Koœcio³a. Cz³owiek wiary rozumie potrzebê duchowej ciszy,
refleksji nad S³owem i adoracjê Boga. W³aœnie na tym polega
jego wolnoœæ, nie na przymusie wynikaj¹cym z przynale¿noœci do jakiegoœ stanu, czy kultury. Wolnoœæ cz³owieka,
jeœli nie jest zatroskana o jego zbawienie, bêdzie zawsze z³udnym obrazem wewnêtrznej pustki i rozterek, które tak
naprawdê zamykaj¹ przed nim drogê do autentycznego
szczêœcia. Rekolekcje s³u¿¹ wiêc nie tylko Koœcio³owi w uœwiêcaniu swoich wiernych, ale zarazem uœwiadamiaj¹ wszystkim nieustann¹ potrzebê oczyszczenia, potrzebê Bo¿ej
£aski i nowych si³ w odkrywaniu i rozpoznawaniu bogactwa
charyzmatów oraz budowaniu coraz czêœciej zagro¿onej silnym indywidualizmem jednoœci wspólnotowej i parafialnej.
Eligiusz Dymowski OFM
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Post – lekarstwo dla duszy i cia³a
W ciemnoœci nieocenione jest œwiat³o wskazuj¹ce kierunek. Statek, zbli¿aj¹c siê noc¹ do portu, b³ogos³awi b³yski
latarni morskiej. My te¿ mijamy wiele sygna³ów, na kszta³t
œwiate³ pokazuj¹cych kierunek, jednak nie wszystkie prowadz¹ do bezpiecznego portu. Bóg da³ nam rozum i woln¹ wolê,
a my wybieramy kierunek naszego ¿yciowego kursu, raz Ÿle,
raz dobrze. Dlatego Niebo i Koœció³ œl¹ do nas sygna³y:
œwiat³o, wskazuj¹ce jak nie zejœæ z dobrego kursu, jak formowaæ swoj¹ duszê, aby innym z nami by³o dobrze i aby nas
wpuszczono do Nieba. G³ównymi czynnikami koryguj¹cymi
kurs naszego ¿ycia jest modlitwa i post.
Post praktykowany jest od czasów biblijnych. Jako czynnoœæ sakraln¹, przeb³agaln¹, da³ go ludziom Pan, mówi¹c do
Moj¿esza (Kp³ 16, 29, por. Lb 29,7): Oto dla was ustawa
wieczysta: Dziesi¹tego dnia siódmego miesi¹ca bêdziecie
poœciæ. Po raz pierwszy w Piœmie czytamy, jak to po pora¿ce
z Benjaminitami, a przed kolejn¹, zwyciêsk¹ ju¿ walk¹
z nimi, wszyscy Izraelici i ca³y lud udali siê do Betel, gdzie
p³acz¹c trwali przed Panem i dnia tego poœcili a¿ do
wieczora... (Sdz 20, 26). W kazaniu na Górze Chrystus
pochwala zachowywanie postu. Sam poœci przez dni czterdzieœci. Jego wzorem poœcili aposto³owie i œwiêci oraz lud
Bo¿y. Ks. Piotr Skarga wspomina, ¿e polski œwiêty Jêdrzej
(Œwierad), gdy post wielki przyszed³, bra³ od Filipa opata
czterdzieœci orzechów i na nich przestaj¹c, dnia Zmartwychwstania Pana naszego z weselem czeka³.
We wszystkich wspomnianych przypadkach postu dominowa³ w¹tek pokutny wyra¿aj¹cy pokorê i mi³oœæ do Boga,
choæ czasem ³¹czy³ siê z proœb¹ o odnowienie zerwanego
Przymierza i u¿ycie mocy Boga do za³atwienia wa¿nych
wspólnych spraw. Na tak¹, uniwersaln¹ funkcjê postu wskaza³
Jan Pawe³ II (Encyklika Evangelium Vitae, Rozdz. IV,100):
„Jezus sam pokaza³ nam, ¿e modlitwa i post to najwa¿niejsza
i najskuteczniejsza broñ przeciw mocom z³a (por. Mt 4, 1-11).
(...) Zdob¹dŸmy siê zatem na pokorê i odwagê modlitwy
i postu, aby sprowadziæ moc z Wysoka, która obali mury
oszustwa i k³amstwa, zas³aniaj¹ce przed oczyma wielu
naszych braci i sióstr niegodziwoœæ czynów i ustaw wrogich
¿yciu i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacj¹ ¿ycia i mi³oœci”.
Dziœ, najczêœciej post jest odbierany jako mi³e Bogu lekarstwo duszy nios¹ce z sob¹ wielkie duchowe bogactwo.
Wiemy o tym z nauczania Koœcio³a, a przede wszystkim
z wielkich, wszem znanych objawieñ maryjnych. Ich wspólnym przes³aniem jest apel Maryi do nas, grzeszników, o modlitwê i post, wraz z postanowieniem odst¹pienia od grzechów,
na przeb³aganie za winy nasze i œwiata.
Potocznie postem nazywamy ograniczenie jedzenia, ale
dziœ liczba praktyk postnych jest du¿o wiêksza. W poszerzonym rozumieniu post, to powstrzymywanie siê od z³a i grzechu, lub okresowe wyrzeczenie siê czynnoœci lub rzeczy
niekiedy mi³ych, lecz zbêdnych. Dlatego trzeba post zaczynaæ od zaniechania takich czynnoœci, z których rodzi siê
grzech.
cd. na s. 5
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Franciszkañski Zakon
Œwieckich
Asceza w ¿yciu franciszkanina œwieckiego
Trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e obecne warunki ¿ycia
ludzkiego wymagaj¹ nowych zasad i form ascetycznych,
nieznanych pokoleniu nawet przedwojennemu. Franciszkanin œwiecki zapatrzony w postêp techniki, podziwiaj¹cy
osi¹gniêcia w ró¿nych dziedzinach, miêdzy innymi
w dziedzinie sportu, nie zdaje sobie sprawy z tego, ile te
osi¹gniêcia kosztuj¹ wysi³ku umys³owego i fizycznego. Ile
wyrzeczeñ i ofiar kryje siê w ka¿dym dziele podziwianym,
nagradzanym lub niedocenianym. Ka¿de z nich poch³ania
wiele energii jednostek i ca³ych grup spo³ecznych.
S³usznie mówi œw. Pawe³, ¿e oni wysilaj¹ siê, by zdobyæ
wieniec chwa³y, który wiêdnie. Franciszkanin œwiecki ma
stawaæ co dzieñ do zawodu o zdobycie wy¿szego stopnia
doskona³oœci przez pokonywanie swoich w³asnych wad,
namiêtnoœci i z³ych sk³onnoœci. Wówczas wysi³ki jego
uwieñczone bêd¹ wieñcem, który nigdy nie zwiêdnie.
Jeœli franciszkanin œwiecki usi³uje zamkn¹æ swe ¿ycie
tylko w cyfrach, przyjemnoœci i rekordach, licz¹c na ludzk¹
opiniê, poklask i nagrodê, wówczas zabija w³asn¹ osobowoœæ, której pragnieniem jest wolnoœæ i szczêœcie. Niewol¹ zaœ osobowoœci jest uleganie wszelkiemu na³ogowi,
grzechowi i namiêtnoœciom oraz liczenie na szczêœcie
doczesne, wygodnictwo i dogodzenie sobie.
Przemiany w umys³owoœci wspó³czesnego cz³owieka
wp³ywaj¹ niew¹tpliwie na zmianê jego stosunku do ascezy,
do ¿ycia wewnêtrznego, dla którego asceza jest niezbêdnym
warunkiem. ¯ycie wewnêtrzne nadprzyrodzone wymaga,
zarówno dawniej jak i dzisiaj, pokory ze strony cz³owieka
oraz wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹.
Dla dzisiejszego cz³owieka, tak œwieckiego jak i zakonnego, ¿ycie staje siê z dnia na dzieñ coraz trudniejsze.
Zmêczenie nerwowe, ci¹g³y brak czasu, zagonienie, niesta³oœæ, ruch, poœpiech, niepewnoœæ, to wielkie doœwiadczenie dzisiejszej cywilizacji. Jeœli dodamy do tego ujemne
skutki wojny - zarówno fizyczne, jak i psychiczne obci¹¿enia
spowodowane nieludzkimi cierpieniami, to musimy stwierdziæ, ¿e jesteœmy stale poddani prawu cierpienia, wyrzeczenia, walki o lepsze i spokojniejsze ¿ycie.
Powy¿sze uwarunkowania wymagaj¹ niema³ego zaparcia
i pracy wewnêtrznej, by ¿ycie w œrodowisku ludzkim uczyniæ
znoœnym. ¯eby je uczyniæ zas³uguj¹cym na ¿ycie wieczne,
przynosz¹cym niewiêdn¹cy wieniec chwa³y, nale¿y je
przepromieniæ ³ask¹ i nadprzyrodzonoœci¹ – z³¹czyæ ze
zbawczym dzie³em Chrystusa.
Obecne ¿ycie franciszkañskie nie jest wolne od wy¿ej
wymienionych trudnoœci, które niesie ze sob¹ doba powojenna. Dotkliwie odczuwa siê te cechy w ¿yciu wspólnym jak
i apostolskim. Jedynie mi³oœæ Boga i bliŸniego umo¿liwia
zniesienie trudnych warunków spowodowanych prac¹ poza
wspólnot¹, bez okreœlonej iloœci godzin, w warunkach nieraz
prawie misyjnych. Utrudniony udzia³ w ¿yciu wspólnym
z racji zadañ apostolskich poza domem lub innych okolicznoœci, nie daje nale¿ytego odprê¿enia. Wszystko to mo¿e
byæ i powinno stanowiæ treœæ ascetycznych wysi³ków, by nie
marnowaæ tego, co jest na pewno z woli Boga i s³u¿yæ ma
wiêkszej Jego chwale.
Wzajemne znoszenie siê w ¿yciu wspólnym i w pracy daje
wiele okazji do wysi³ków ascetycznych. Jest to doskona³y
materia³ do budowania œwiêtoœci. T. Merton podkreœla, ¿e najwiêksz¹ prób¹ ¿ycia zakonnego jest ¿ycie wspólne, nawet u
trapistów, którzy nie rozmawiaj¹ ze sob¹, lecz wyostrzaj¹
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swoje spojrzenia krytyczne na siebie, a jeszcze bardziej na
innych.
Wszystko, co nie zale¿y od nas, a wiêc: zdrowie, choroba,
cierpienie, doznania wewnêtrzne, kontakty z bliŸnimi wszystko to jest znakiem woli Bo¿ej. A ukochanie woli Boga
i wierne wype³nianie jej – w takich okolicznoœciach, jakie On
uwa¿a za najlepsze dla nas – jest œrodkiem uœwiêcenia.
Niew¹tpliwie wymaga taka postawa wiele zaparcia, ofiary,
czasem heroizmu – co obejmujemy mianem æwiczeñ ascetycznych. Nie musi cz³owiek dzisiejszy uciekaæ ze wspólnoty
na puszczê, ¿yæ w odosobnieniu, drêczyæ swoje cia³o kolczastym ³añcuszkiem czy dyscyplin¹. ¯ycie samo niesie tak
wiele utrapieñ, ¿e okazji do okazania Bogu mi³oœci jest wystarczaj¹ca iloœæ.
Istnieje pewna cecha surowoœci sprzyjaj¹ca ascezie franciszkanina œwieckiego, z której osoba sk³adaj¹ca profesjê nie
mo¿e zrezygnowaæ, aby nie zejœæ z drogi wiod¹cej do doskona³oœci. Nie mo¿na pozwoliæ, mówi papie¿ Pawe³ VI, by
w ¿ycie zakonne wtargnê³a wygoda tego œwiata. Owszem, niesie
ono ze sob¹ wiele okazji do wyrzeczeñ, zaparcia i oderwania
siê od przyjemnoœci, które œwiat daje i do których osoba
sk³adaj¹ca profesjê zd¹¿y³a siê przyzwyczaiæ bêd¹c
w œwiecie. Daleko posuniêta selekcja œrodków masowego
przekazu, wybór prac apostolskich wed³ug potrzeb Koœcio³a,
a nie upodobania w³asnego, oraz niejednokrotnie zale¿noœæ
od innych w pracy, to nowe okolicznoœci wymagaj¹ce æwiczeñ ascetycznych.
Uwagi praktyczne:
Chc¹c skutecznie opanowaæ tê lub inn¹ namiêtnoœæ, trzeba
stosowaæ odpowiedni¹ metodê i u³o¿yæ sobie konkretny plan
pracy nad sob¹. Na u³o¿enie sobie planu pracy wewnêtrznej
najlepszy jest czas na rekolekcjach rocznych, a kontrolowanie go przeprowadza siê zwykle podczas miesiêcznych dni
skupienia.
Zasadnicze myœli, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy
rozwa¿aniu na temat jakiejœ cnoty lub wady mog¹ byæ
nastêpuj¹ce:
1. Kiedy w obecnych warunkach i w jaki sposób mogê siê
æwiczyæ w danej cnocie, lub zwalczaæ zauwa¿on¹ wadê?
2. Jakich œrodków mam u¿ywaæ, aby w tych okazjach odnieœæ zwyciêstwo?
Pobudkami pracy nad nabyciem cnoty lub wyzbyciem siê
wady mog¹ byæ myœli o naœladowaniu Chrystusa i œwiêtych
oraz chêæ dojœcia do zjednoczenia z Bogiem.
W pracy wewnêtrznej nad wyzbyciem siê wad lub nabyciem jakiejœ cnoty trzeba: poznaæ siebie, chcieæ zmiany na
lepsze za wszelk¹ cenê, odwa¿nie d¹¿yæ naprzód, nie zra¿aæ
siê upadkami i niepowodzeniami oraz nie liczyæ na w³asne
si³y.
¯ycie franciszkanina œwieckiego to stan d¹¿enia do doskona³oœci. Nie mo¿e byæ ani granicy, ani odpoczynków w pracy
nad sob¹. Ka¿dy odpoczynek jest cofaniem siê i szkod¹
duchow¹ niepowetowan¹.
Jako przedmiot pracy nad sob¹ na pocz¹tku nale¿y braæ te
wady, które utrudniaj¹ ¿ycie wspólne i bardziej ra¿¹ w ¿yciu
wspólnotowym. Najlepiej wska¿e je nam ktoœ ¿yczliwy
z otoczenia lub kierownik duchowny. Przedmiotu pracy nie
nale¿y ³atwo zmieniaæ.
S. Maria Tokarz, FZŒ
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek, w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach
16-17. S¹ one okazj¹ do zapoznania siê z celami i formami
dzia³ania Akcji. Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹
„Naszej Wspólnoty”.
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Informacje duszpasterskie
Wielki Post 2007
25.02. – Pierwsza niedziela Wielkiego Postu: o godz. 15:30 – Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonów Œwieckich;
o godz. 16:30 – Droga Krzy¿owa, o 17 – Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym.
1.03. – Pierwszy czwartek miesi¹ca: od godz. 9 – kap³ani udadz¹ siê do chorych naszej parafii; o godz. 16:30 – koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia; o 17 – Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja, o godz. 18 – Droga Krzy¿owa.
2.03. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16 – spowiedŸ dzieci i m³odzie¿y naszej parafii, o godz. 17 – Msza œw. dla nich;
o godz. 18 – Droga Krzy¿owa; o godz. 18 – Msza œw. w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
3.03. – Pierwsza sobota miesi¹ca marca: o godz. 18 – nabo¿eñstwo ró¿añcowe; o godz. 21 „Wieczór z Janem Paw³em II”.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szko³y podstawowej
i dla m³odzie¿y gimnazjalnej naszej parafii
18 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu:
godz. 9 – Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y;
godz. 10:30 – Msza œw. z nauk¹ dla dzieci.
19 marca – poniedzia³ek: Uroczystoœæ œw. Józefa
godz. 8:30 – nabo¿eñstwo z nauk¹ dla dzieci;
godz. 11 – nabo¿eñstwo i nauka dla m³odzie¿y gimnazjalnej.
20 marca – wtorek:
godz. 8:30 – nabo¿eñstwo i nauka dla dzieci;
godz. 11 – nabo¿eñstwo i nauka dla m³odzie¿y gimnazjalnej.
21 marca – œroda. Zakoñczenie rekolekcji:
godz. 8:30 – Nabo¿eñstwo pokutne, spowiedŸ i Msza œw. z nauk¹ dla dzieci;
godz. 11 – Nabo¿eñstwo pokutne, spowiedŸ i Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y gimnazjalnej.

Wielkopostne rekolekcje parafialne dla doros³ych
oraz dla m³odzie¿y licealnej i pracuj¹cej
25 marca – V Niedziela Wielkiego Postu:
godz. 6 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 7:30 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 9 – Msza œw. i nauka dla m³odzie¿y XIV LO
godz. 10:30 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 12 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 13:15 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 15:30 – Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich;
godz. 16:30 – Droga Krzy¿owa;
godz. 17 – Gorzkie ¯ale i kazanie pasyjne;
godz. 18 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 19 – nauka stanowa dla mê¿czyzn;
godz. 20 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹.
26 marca – poniedzia³ek. Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – „Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia”:
godz. 8 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 11:30 – nabo¿eñstwo z nauk¹ ogóln¹ dla m³odzie¿y z XIV LO;
godz. 18 – Droga krzy¿owa;
godz. 18:30 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 19:30 – nauka stanowa dla kobiet.
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27 marca – wtorek:
godz. 8 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 9:30 – SpowiedŸ œw. osób chorych, starszych;
godz. 10 – Msza œw. i udzielenie chorym Sakramentu Namaszczenia;
godz. 11:30 – Nabo¿eñstwo z nauk¹ dla m³odzie¿y z XIV LO;
godz. 18 – Droga Krzy¿owa;
godz. 18:30 – Msza œw. z nauk¹ ogóln¹;
godz. 19:30 – Nauka stanowa dla m³odzie¿y ucz¹cej siê i pracuj¹cej.
28 marca – œroda zakoñczenie rekolekcji:
godz. 8 – Msza œw. nauk¹ ogóln¹ , na zakoñczenie rekolekcji;
godz. 11:30 – Nabo¿eñstwo pokutne, spowiedŸ i Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y z XIV LO;
godz. 18 – Droga Krzy¿owa;
godz. 18:30 – Msza œw. z nauk¹ na zakoñczenie rekolekcji, uroczyste b³ogos³awieñstwo i mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³nego.

Wielki Tydzieñ
1 kwietnia – Niedziela Palmowa:
godz. 17 – Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym;
godz. 19 – Parafialna Droga Krzy¿owa po ulicach naszej parafii.
2-4 kwietnia. Wielki Poniedzia³ek, Wielki Wtorek i Wielka Œroda:
Msze œw. jak w dni powszednie: godz. 6:30, 7, 7:30, 8 i 18:30.
SpowiedŸ œwiêta od godz. 6 do 8:30 i od godz. 17 do 19.
5 kwietnia – Wielki Czwartek:
godz. 7 – Droga Krzy¿owa
godz. 9 – Œwi¹teczne odwiedziny chorych w naszej parafii, z pos³ug¹ sakramentaln¹;
godz. 10 – Msza œw. z poœwiêceniem olejów w Katedrze Wawelskiej;
godz. 18 – Msza œwiêta Wieczerzy Pañskiej; Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy;
SpowiedŸ œw. od godz. 6 do 11 i od 15 do 18.
6 kwietnia – Wielki Pi¹tek:
godz. 9 i 17:30 – Droga Krzy¿owa;
godz. 18 – Nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia;
godz. 18:30 – Liturgia Wielkiego Pi¹tku: Czytanie Mêki Pañskiej, Adoracja Krzy¿a,
Komunia œw., Adoracja Pana Jezusa w Grobie;
SpowiedŸ œw. od godz. 6 do 11 i od godz. 15 do 18:30.
7 kwietnia – Wielka Sobota:
SpowiedŸ œwiêta od godz. 6 do 18:20
Œwiêcenie pokarmów od godz. 8 do18.
O godz. 18:30 Liturgia Wigilii Paschalnej.
8 kwietnia – Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego:
godz. 6 – Msza œw. Rezurekcyjna z procesj¹ Eucharystyczn¹;
Nastêpne Msze œw.: o godz. 9, 10:30, 12, 13:15;
godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca;
godz. 19 – Nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia;
godz. 20 – ostatnia Msza œw.
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Koœció³ rzymsko-katolicki
na Ukrainie
Koœció³ rzymsko-katolicki pojawi³ siê na zachodniej Ukrainie w XIII w.za rz¹dów halickiej linii Rurykowiczów. W 1254 r.
Daniel Halicki uzyska³ od papie¿a tytu³ królewski. W tym te¿
czasie zaczê³y swoj¹ misjê zakony Franciszkanów i Dominikanów. W³aœciwy rozwój katolicyzmu rytu ³aciñskiego na
Wschodzie ³¹czy siê jednak z wcieleniem w 1349 r. Rusi Czerwonej i przyleg³ych ziem ruskich do Korony Królestwa Polskiego za Kazimierza Wielkiego. Pierwsza diecezja katolicka
powsta³a w Haliczu w XIII wieku, która zosta³a odnowiona
w 1375 r. jako metropolia i w 1412 r. przeniesiona do Lwowa.
Podlega³y jej diecezje sufraganie w Che³mie, Przemyœlu, we
W³odzimierzu Wo³yñskim (od 1428 r. w £ucku) oraz Kamieñcu Podolskim i Kijowie (¯ytomierzu).
Do pocz¹tku XIX w. Koœció³ tej czêœci Ukrainy, która po
rozbiorach Polski znalaz³a siê w imperium rosyjskim, dzia³a³
raczej bez przeszkód. Od tego jednak momentu rz¹dy carskie
rozpoczê³y akcjê stopniowego ograniczania jego dzia³alnoœci
– zamykano koœcio³y i klasztory, konfiskowano maj¹tki.
Koœció³ rzymsko-katolicki na Ukrainie by³ tradycyjnie
uto¿samiany z polskoœci¹. W Galicji spisy ludnoœci, przeprowadzane systematycznie przez w³adze austriackie od po³owy XIX w., wykazywa³y wzrost ludnoœci rzymskokatolickiej.
W 1910 r. tylko w Galicji Wschodniej mieszka³o pond 1 milion
700 tys. rzymsko-katolików, co stanowi³o 23% ogó³u ludnoœci.
Zniszczenia Koœcio³a dokona³y rz¹dy bolszewickie.
W³adze komunistyczne nak³ada³y na koœcio³y ogromne podatki, a gdy te nie by³y w stanie ich uregulowaæ, œwi¹tynie
zamykano. W 1931 r. s³u¿by specjalne aresztowa³y wszystkich ksiê¿y rzymskokatolickich z diecezji kamienieckiej
i ¿ytomierskiej, a w 1936 r. rozpoczêto deportacjê Polaków
do Kazachstanu. Pod koniec lat trzydziestych XX w. dzia³a³a
tylko jedna œwi¹tynia rzymskokatolicka.
Po II wojnie œwiatowej wiêkszoœæ Polaków przesiedlono
do PRL. Czêœæ jednak pozosta³a na Ukrainie. Zosta³o równie¿
blisko 60 ksiê¿y i kilku zakonników. W latach 1948-1953
przysz³a kolejna fala represji. We Lwowie czynne pozosta³y
tylko Katedra ³aciñska i koœció³ œw. Antoniego. Na ca³ej Ukrainie czynnych pozosta³o kilkanaœcie œwi¹tyñ, które wbrew
zakazom w³adz s³u¿y³y tak¿e grekokatolikom.
W 1991 r. papie¿ Jan Pawe³ II odnowi³ hierarchiê duchown¹
i mianowa³ biskupów dla Lwowa, Kamieñca Podolskiego
i ¯ytomierza. W 1993 r. ustanowi³ administracjê apostolsk¹ dla
Zakarpacia, zaœ w 1996 r. wznowi³a swoja dzia³alnoœæ diecezja
³ucka, a w 2002 r. zorganizowane zosta³y diecezje: mukaczowska, charkowsko-zaporoska i odesko-symferopolska.
Czyli aktualnie na Ukrainie jest 7 diecezji rzymskokatolickich.
W 2001 r. g³owa Koœcio³a rzymskokatolickiego na Ukrainie,
arcybiskup lwowski Marian Jaworski, otrzyma³ godnoœæ kardynalsk¹. W dniach 23-27 czerwca 2001 r. papie¿ Jan Pawe³ II
odby³ pielgrzymkê apostolsk¹ do Kijowa i Lwowa.
Na pocz¹tku 2005 r. na terytorium Ukrainy istnia³o 877
wspólnot parafialnych, w których pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³o
484 kap³anów diecezjalnych i zakonnych. W 83 klasztorach
i misjach przebywa³o 610 zakonników i zakonnic. Wychodzi³o
13 ró¿nych czasopism. We w³asnych szko³ach Koœció³ kszta³ci³
730 (w tym 410 w formie zaocznej) m³odzie¿y. Ponadto
dzia³a³o 528 szkó³ niedzielnych.
Na Ukrainie odrodzi³ siê tak¿e nasz Zakon Braci Mniejszych (OFM), który aktualnie posiada 12 domów, zorganizowanych w Prowincjê zakonn¹ pod wezwaniem Micha³a
Archanio³a, w których ¿yje i pracuje we w³asnych koœcio³ach
i filialnych parafiach ok. 90 kap³anów i braci zakonnych.
Z poœród nich dwu jest biskupami: bp Stanis³aw Szyroko-
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radiuk jest biskupem pomocniczym w diecezji Kijowsko¯ytomierskiej; bp Leon Dubrawski (od 1989 r. biskup pomocniczy, a od 2002 ordynariusz w Kamieñcu Podolskim).
Pracuj¹ tak¿e jako duszpasterze w Rosji (Petersburgu) i na
Bia³orusi. Wiêcej o nich napisze nasz o. Stanis³aw Mazgaj,
który jako wizytator generalny aktualnie wizytuje tê Prowincjê w imieniu Ministra Generalnego ca³ego Zakonu Braci
Mniejszych. (Oprac. na podstawie: Internet. Z Wikipedii (styczeñ
2007) i biuletynu Fraternitas (nr 127, 1. 01, 07) – OSBB).

Post – lekarstwo
dla duszy i cia³a dc ze s. 1
W Medjugorie Maryja radzi œwiatu (8 grudnia 1981 r.):
Jeœli nie macie si³y poœciæ o chlebie i wodzie, mo¿ecie wyrzec
siê ró¿nych rzeczy. Dobrze by³oby wyrzec siê telewizji, bo po
obejrzeniu programów jesteœcie roztargnieni i niezdolni do
modlitwy. Mo¿ecie te¿ wyrzec siê alkoholu, papierosów i innych przyjemnoœci (cyt. za: www.voxdomini.com.pl). Jest to
chwalebna sugestia, bo nikotyna truje, uszkadza system nerwowy i os³abia ducha, niektóre programy telewizyjne niszcz¹
nasz¹ wewnêtrzn¹ czystoœæ, wprowadzaj¹ do dusz nieporz¹dek, s¹ ¿yzn¹ gleb¹ dla grzechu. Z drugiej strony, a¿
dziw bierze, ¿e zabiegi tak proste, jak wstrzemiêŸliwoœæ
w korzystaniu z dóbr materialnych i œrodków wizualnych s¹
skuteczne w uzdrowieniu chorych dusz, nawróceniu, uœwiêceniu lub rozjaœnieniu myœli, zaœ w masowej skali: ugruntowaniu pokoju spo³ecznego, a nawet ocaleniu przed wojn¹.
Post „od pokarmu” ma tak¿e potê¿ne dzia³anie profilaktyczne i lecznicze dla cia³a. Zdaniem specjalistów postem
mo¿na leczyæ praktycznie ka¿d¹ chorobê (oprócz wycieñczenia). Wiemy, ¿e poœciæ mo¿emy nawet 40 dni, jednak
d³ugie g³odówki nale¿y prowadziæ pod opiek¹ lekarza. Tylko
krótsze, kilkudniowe posty (1 do 7 dni) mo¿na podejmowaæ
bez obawy o zdrowie, jednak unikaj¹c przy tym ciê¿kiej
pracy.
Wed³ug jednego ze Ÿróde³ (www.wolfpunk.most.org.pl)
w czasie „zdrowotnej” g³odówki pije siê tylko czyst¹ wodê
albo herbaty owocowe (najlepiej z dzikiej ró¿y) lub soki. Po
zakoñczeniu postu przez kilka dni spo¿ywa siê tylko owoce,
pierwszy posi³ek ma byæ lekki, np. kefir, ry¿ i potem normalna dieta.
Po rozpoczêciu postu najgorsze s¹ pocz¹tkowe 2-3 dni, potem uczucie g³odu mija i cz³owiek czuje siê coraz lepiej. Organizm przestawia siê, zaczyna spalaæ z³ogi chorobotwórcze
w nim zalegaj¹ce, pobudza siê uk³ad odpornoœciowy, zbêdne
komórki ulegaj¹ usuniêciu lub regeneracji, zaœ toksyny
wyp³ukaniu, czyli nastêpuje wrêcz odm³odzenie.
Wed³ug tego¿ Ÿród³a postem mo¿na leczyæ zaburzenia snu,
podatnoœæ na infekcjê, nadwagê, choroby serca i kr¹¿enia,
nadciœnienie, angina pectoris, ¿ylaki, zaburzenia przemiany
materii i organów trawiennych, choroby narz¹dów p³ciowych i dróg moczowych (te pod kontrol¹ lekarza), bezp³odnoœæ, choroby skóry i reumatyczne, migrenê, jaskrê, parodontozê,
podobno nawet nowotwory. Natomiast nie nale¿y intensywnie poœciæ przy cukrzycy, gruŸlicy, nadczynnoœci tarczycy,
zapaleniu i wrzodach ¿o³¹dka, nie¿ytach jelit, rekonwalescencji po chorobach, os³abieniu starczym, wychudzeniu,
ci¹¿y i karmieniu piersi¹.
Zakoñczmy uwag¹, ¿e post jest jednym z wielu przypadków, gdy nakazy pochodz¹ce od Boga lub Koœcio³a s³u¿¹
zarówno duszy jak i cia³u. Wiêcej, dla cia³a s¹ wielekroæ
skuteczniejsze, gdy s¹ u¿yte ze wzglêdu na dobro duszy.
Maj¹c to na wzglêdzie, choæ przez moment zachwyæmy siê
m¹droœci¹ i ³askawoœci¹ naszego dobrego Stwórcy i Pana!
Andrzej Stoch
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Wiersz dla dzieci
„Literki w Krakowie” (c.d.)
„Czy ta Nowa Huta jest naprawdê nowa?”
Dziwi³o siê N zwiedzaj¹c dzielnice Krakowa.
Piêædziesi¹t lat temu, kiedy powstawa³a,
By³a nowa. I nazwa … ju¿ taka zosta³a.

O chcia³o odwiedziæ okolice Krakowa.
Wyruszy³o najpierw w kierunku Ojcowa,
lecz gdy Jaskiniê Ciemn¹ z wycieczk¹ zwiedza³o,
zgubi³o siê w grocie i tam ju¿ zosta³o.
Zdyszane P przysiad³o na ³awce po drzewem
przesz³o ca³e Planty i jest dumne z siebie.
P na jednej nodze zmêczy³o siê srodze
a jeszcze przeliczy³o pomniki po drodze.
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„¯yrafa”
¯yrafa jest taka wysoka,
¿e g³ow¹ wci¹¿ buja w ob³okach.
Mówi³y jej s³onie i zebry:
„Nie mo¿esz tak bujaæ bez przerwy”,
a ona przy ka¿dym kroku
ju¿ buja na innym ob³oku.
Nie widzi krzewów i trawy,
omija te¿ baobaby.
„¯yrafo! Ty siê zag³odzisz,
bo z g³ow¹ w chmurach wci¹¿ chodzisz!
A pomyœl, co mo¿e siê zdarzyæ,
gdy lwa nie zdo³asz zauwa¿yæ”.
¯yrafa zaœ mówi z wysoka:
„Nie lubiê bujaæ w ob³okach.
Ja g³owê w chmurach wci¹¿ chowam
bo teraz jest pora deszczowa”.

R lubi byæ w centrum, wiêc posz³o na Rynek,
gdzie karmi³o go³êbie niemal przez godzinê.
Chcia³o zwiedziæ ratusz i zdziwi³o siê szczerze,
¿e Kraków ma sam¹ Ratuszow¹ Wie¿ê.

S zrobi³o zakupy najpierw w Sukiennicach,
póŸniej zaœ b³¹dzi³o d³ugo po ulicach.
A gdy ju¿ myœla³o, ¿e zgubi³o siê ca³kiem,
spacerkiem wzd³u¿ Wis³y trafi³o na Ska³kê.

T bez tchu pobieg³o do opactwa w Tyñcu,
obejrza³o koœció³, studniê na dziedziñcu.
Chcia³o te¿ zobaczyæ s³yn¹ce z urody,
jedne z najstarszych w Polsce, klasztorne ogrody.
Najbardziej uczone ze wszystkich literek
o uniwersytecie U czyta³o wiele.
Ponad 600 lat liczy ta uczelnia znana,
Uniwersytetem Jagielloñskim przed wiekami nazwana.
Wapienne wzgórze zwane Wawelem
wszystkich wycieczek staje siê celem.
Nad wstêg¹ Wis³y, na wzgórzu bia³ym,
zamek królewski stoi wspania³y.

Y zaœ obojêtnie przemierza ulice
ono zawsze chcia³o jechaæ za granicê.
Yellowstone lub Ystad to ciekawa sprawa,
bo zwiedzanie Krakowa to ¿adna zabawa.
Z zaczê³o na zamku wspinaæ siê na wie¿e,
bo chcia³o zobaczyæ Dzwon Zygmunta szczerze.
Wnet siê zasapa³o. Pot mu zala³ czo³o,
Wiêc zrezygnowa³o i posz³o do Zoo.
Dziœ na pó³ce w regale narobi³y szumu
wracaj¹ce z wycieczki literki z albumu.
Œmiej¹ siê, gadaj¹, rozdaj¹ pami¹tki,
a¿ krzyknê³y ksi¹¿ki: „Co to za porz¹dki?!
Album p³acze w k¹cie, nie ma w nim ni s³owa,
bo wam siê zachcia³o jechaæ do Krakowa!
W tej chwili wracajcie!”. Literki skruszone,
grzecznie powchodzi³y – ka¿da na sw¹ stronê.
Katarzyna Mróz

Katarzyna Mróz

Wiersze naszej m³odzie¿y gimnazjalnej
„Dom”
Dom dla niektórych,
to kawa³ek œciany.
A dla innych szczególne miejsce,
gdzie spêdzili cudowne chwile.
Dom „Harenda”.
A przy niej stary Kasprowicz,
schorowany i bliski œmierci.
Patrzymy i myœlimy dlaczego tak jest.
A on spokojnie stoi zadowolony,
¿e w koñcu ma swój w³asny dom.
On wie, ¿e to jest dom,
w którym spêdzi³ du¿o radosnych chwil.
Teraz, gdy jest po drugiej stronie,
ogl¹da swój dawny, przepiêkny dom.
Têskni za drewnianym ³ó¿kiem i œcianami.
Tak by³ przywi¹zany do swej „Harendy”.
Mieszka³ tu z najbli¿szymi sobie osobami.
Tu prze¿y³ swe ostatnie chwile.
Brakuje mu tego wspania³ego i uroczego miejsca.

„Przed œmierci¹”
Kasprowicz le¿y w ³ó¿ku,
osowia³y i roztargniony.
Rozmyœla smêtnie o swoim domu.
Co z robi¹ z jego ³ó¿kiem, sto³em i krzes³ami,
gdy jego zabraknie.
Czeka na godzinê œmierci.
Damian Majcher
(wiersze napisane na konkurs z jêzyka polskiego)

