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Drodzy Parafianie!
Œwiêta Wielkiej Nocy, które prze¿ywamy, niech bêd¹ dla nas czasem optymizmu i nadziei, czasem zachwytu nad
wielk¹ mi³oœci¹, jak¹ Bóg ma ku nam. S³owa œw. Augustyna przypominaj¹ nam tê wielk¹ prawdê, ¿e „chrzeœcijanin
jest cz³owiekiem nadziei, a jego hymnem Alleluja”.
Niech zatem te Œwiêta wlej¹ w nasze serca niezachwian¹ nadziejê, a radosne Alleluja utwierdzi nas w przekonaniu,
¿e i my pewnego dnia zmartwychwstaniemy do nowego ¿ycia razem z Chrystusem, któremu teraz pragniemy s³u¿yæ
w szczeroœci serc. A pusty grób Chrystusa niech utwierdzi nas w przekonaniu, ¿e dla Niego warto ¿yæ, pracowaæ
i umrzeæ. Pusty grób Chrystusa bowiem by³ i pozostanie na zawsze dla ka¿dego chrzeœcijanina podstaw¹ jego wiary.
Równie¿ ¿yczmy sobie wszyscy nawzajem, abyœmy, trwaj¹c we wspólnocie Koœcio³a, poprzez wspólnotê naszej
Parafii, byli ludŸmi œwiat³oœci i nadziei pokonuj¹cej wszelki smutek i rozpacz. ród³em tej nadziei jest Zmartwychwstanie Chrystusa, gdy¿ On, jako zwyciêski W³adca, pokona³ z³o, wszelk¹ nienawiœæ, a na koñcu i œmieræ.
Drodzy Parafianie, ¿yczymy Wam wszystkim zdrowych i b³ogos³awionych Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Wasi Duszpasterze

Czas odrodzenia duszy
Wielu ludzi o swoj¹ duszê dba mniej ni¿ o zdrowie fizyczne. A szkoda, bo dusza jest nieœmiertelna i gdy cz³owiek
schodzi na z³¹ drogê, to jego dusza ¿yje dla wiecznego potêpienia, a „umiera” dla ¿ycia wiecznego. Wiecznoœæ, to jest
niewyobra¿alnie wiêcej ni¿ te marne parê lat na tym padole.
Ca³y trud pracy misyjnej Chrystusa, Jego odkupieñcza mêka
i œmieræ krzy¿owa by³y po to, aby wszystkich, którzy
uwierz¹, utrzymaæ na drodze zbawienia, a obumar³e dusze,
aby zmartwychwstawa³y do ¿ycia w Prawdzie. Tymczasem
my, wykonujemy slalom pomiêdzy œmiertelnymi zapaœciami
na „bramkach” grzechu i powstawaniem z martwych na
„bramkach” konfesjona³ów. Bywa te¿ tak, ¿e cz³owiekowi
mimo dobrego startu myli siê kierunek, choæ, jak ma szczêœcie, to dziêki £asce powraca na Drogê ¯ycia.
Gdy myœlê o upadkach i spektakularnych powrotach,
nieodparcie przypomina mi siê curriculum vitae S³ugi Bo¿ej
Zofii Pauli Tajber (1890-1963), krakowskiej kandydatki „na
o³tarze”. Z jej ¿yciorysu, który warto poznaæ, a który móg³by
byæ scenariuszem serii dzie³ filmowych od kina akcji do traktatu filozoficznego wyci¹gnê tylko niektóre fakty.
Zofia urodzi³a siê jako 15-te dziecko. Wedle dzisiejszych
standardów, ju¿ przy siódmym dziecku by³by na ca³¹ Europê
wrzask aborcjonistek, tym wiêkszy, i¿ rodzina by³a pobo¿na.
Na œwiadomoœæ ma³ej Pauli istotny wp³yw mia³ widok porannej modlitwy matki przed Chrystusem Ukrzy¿owanym
lub obrazem Matki Bo¿ej Bolesnej, a wszechobecnoœæ Boga
by³a dla wszystkich oczywista. To ziarno upad³o w ¿yzn¹
ziemiê, wzesz³o i zdrowo ros³o, ale noc¹ przyszed³ nieprzyjaciel...
M³oda Tajberówna mia³a problemy z ukierunkowaniem
rozwoju; by³a w jej ¿yciu Warszawa, Berlin, wreszcie Kijów.
Œmieræ matki usunê³a podporê jej ducha. Przez szko³ê
i ksi¹¿ki dotar³ do niej strumieñ czystej wiedzy, ale tak¿e
œcieki. W 1908 roku w czasie wakacji spêdzonych w domu,
ksi¹¿ki brata Rudolfa zatru³y jej duszê jadem ateizmu. Pod
ich wp³ywem odesz³a od praktyk religijnych, porzuci³a modlitwê i przejawia³a wrogoœæ wobec Koœcio³a i duchownych.
Jednoczeœnie ¿ycie wyda³o siê jej bezcelowe, sta³a siê
ironiczna, zarozumia³a i nietolerancyjna. To by³ czas, gdy
„naukowy” materializm roz³azi³ siê po œwiecie w glorii
pogromcy religii. Przez ca³¹ Europê, a zw³aszcza ziemie ce-

sarstwa rosyjskiego, przez umys³y ludu, który zaledwie
nauczy³ siê czytaæ, a przeczytanego jeszcze nie zawsze
potrafi³ zrozumieæ, przetoczy³ siê walec socjalizmu. Tak, jak
wielu innych, równie¿ Zofia zosta³a porwana przez falê
bezbo¿nego tsunami, które zniszczy³o ¿ycie milionom ludzi.
Dusza Zofii Tajber by³a rozwiniêta, wiêc gdy z niej wyrzuci³a Boga, zastêpuj¹c Go ateizmem, to pozosta³a dra¿ni¹ca
pustka. Po siedmiu latach szamotania siê ze œwiatem i sob¹,
w Wielki Pi¹tek 1915 roku w Kijowie, w koœciele œw. Aleksandra przy Grobie Pañskim, patrz¹c na Chrystusa w monstrancji osunê³a siê na kolana i wyszepta³a: Ty jesteœ tym
szczêœciem, którego ca³e ¿ycie dot¹d moja dusza daremnie
poza Tob¹ szuka³a. W tej b³ogos³awionej chwili dusza Zofii
od¿y³a wielekroæ mocniejsza, odporna wiry dziejowe i da³a
plon obfity.
„Obfity plon”, to w Krakowie ¿ycie s³u¿¹cej, praca koncepcyjna zakoñczona za³o¿eniem Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana i nauczycielska funkcja
Matki Prze³o¿onej. Plon obejmuje tak¿e to, co Zgromadzenie
zrobi³o i zrobi. Siostry poœwiêcaj¹ siê prostej pracy, staraj¹c
siê w jej podmiot wcieliæ kawa³ek Chrystusowej duszy. Jak
uczy³a Matka Tajber: Pracowaæ nad swoim wyrobieniem
i uszlachetnieniem wewnêtrznym to jest najwy¿sza praca
dusz poœwiêconych Bogu i do tej pracy Bóg nas powo³a³
i przeznaczy³. Droga do uznania i dowartoœciowania ka¿dej
duszy ludzkiej wiedzie przez pokazanie wielkoœci i piêkna
Duszy Chrystusa. To mo¿e byæ tak¿e zadanie dla œwieckich.
Przypomnia³em tu ten spektakularny przypadek œmierci
i zmartwychwstania duszy ludzkiej, bo choæ dziœ imperium
z³a odesz³o w niebyt, to s¹ ludzie w sytuacji podobnej jak
m³oda Zofia Tajber. Wyszli z pobo¿nego domu, a Boga
z duszy wyprosili. Zamiast ateizmu teraz Boga zastêpuj¹
znaki zodiaku, albo z³oto i bo¿ki rozpusty, pychy, chciwoœci,
egoizmu. Tylko Koœció³ przypomina nielubian¹ prawdê: czas
ucieka, wiecznoœæ czeka! Jeœli cz³owiek XXI wieku na miejscu Boga stawia materiê, to dla przywrócenia naruszonej
hierarchii wartoœci musi najpierw odkryæ w sobie duszê,
o której zapomnia³. Trzeba mu w tym pomóc przypominaj¹c
o jej istnieniu, by sam móg³ oceniæ jej stan. Czy bêdzie lepszy
czas, ni¿ zrobiæ to teraz?
Andrzej Stoch
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Informacje duszpasterskie
1.04. – Niedziela Palmowa: o godz. 17 Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym, a o godz. 19 parafialna Droga Krzy¿owymi
ulicami parafii.
2-4.04. – Wielki Poniedzia³ek, Wtorek i Œroda: spowiedŸ œw.
od godz. 6 do 8:30 oraz od 17 do 19. Msze œw. jak w dni
powszednie.
5.04 – Wielki Czwartek: o godz. 7 Droga Krzy¿owa, od
godz. 9 œwi¹teczne odwiedziny chorych z pos³ug¹ sakramentaln¹, o godz. 18 Msza œw. Wieczerzy Pañskiej; adoracja
Pana Jezusa w Najœw. Sakramencie w Ciemnicy; spowiedŸ
œw. od 6 do 11 i od 15 do 18.
6.04. – Wielki Pi¹tek: o godz. 9 i 17:30 Droga Krzy¿owa;
o godz. 18 Nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia; o 18:30 Liturgia Wielkiego Pi¹tku (Adoracja Krzy¿a, Komunia œw. i adoracja
Pana Jezusa w Grobie). SpowiedŸ œw. od godz. 6 do 18:30.
7.04. – Wielka Sobota: spowiedŸ œw. od godz. 6 do 11 i od
15 do 18:30; œwiêcenie pokarmów od godz. 8 do 18; o 18:30
Liturgia Wigilii Paschalnej.
8.04. – Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego: Msza
œw. Rezurekcyjna z procesj¹ Eucharystyczn¹ o godz. 6.
Nastêpne Msze œw. o godz. 9, 10:30, 12 i 13:15; po po³udniu
o godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca,
o godz. 19 – Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego i o 20
ostatnia Msza œw.
15.04. – Niedziela Bo¿ego Mi³osierdzia: O godz. 18 Msza
œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
17.04 – rozpoczêcie Nowenny do œw. Antoniego z Padwy.
Kazania nowennowe wyg³osi o. Leszek Dudziñski.
21.04 – na Mszy œw. o godz. 18 ks. bp Józef Guzdek udzieli
naszej m³odzie¿y Sakramentu Bierzmowania.
29.04. – wyjazd Wspólnoty Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich i jej Asystenta do Kalwarii Zebrzydowskiej na
spotkanie z Ministrem Generalnym naszego Zakonu Braci Mniejszych, o. José Rodríguezem Carballo; o godz. 16– Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
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Przeciwko duchowej samotnoœci (XIII)

Ocaliæ od spopielenia

Z obowi¹zku i z serdecznej wdziêcznoœci odnotowujemy,
¿e dnia 7 lutego 2007 r. zmar³ dr hab. in¿. Jan K. Grabacki,
emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœciuszki. By³ on wieloletnim nauczycielem akademickim Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej, zwi¹zanym z Instytutem
Mechaniki Budowli Politechniki, oraz profesorem Krakowskiej Szko³y Wy¿szej im. Frycza-Modrzewskiego. W swoim
pracowitym ¿yciu naukowym i zawodowym by³ znanym
i cenionym specjalist¹ z zakresu mechaniki i konstruktorem
wielu projektów nietypowych obiektów in¿ynierskich,
w tym miêdzy innymi „Arki Pana” w Nowej Hucie, a tak¿e,
wraz z ma³¿onk¹ dr Ma³gorzat¹ Dolsk¹-Grabeck¹, konstrukcji stalowych naszego koœcio³a na Azorach.
Œp. Profesor Jan K. Grabacki nale¿y wiêc do budowniczych naszej œwi¹tyni i tym samym zas³uguje na nasz¹
szczególn¹ wdziêcznoœæ i pamiêæ modlitewn¹. (Na
podstawie nekrologów zamieszczonych w prasie przez
Politechnikê i Rodzinê OSBB)

Nowe tysi¹clecie chrzeœcijañstwa jawi siê w coraz bardziej
z sekularyzowanym œwiecie jako „niewygodny znak” w walce o ludzkie sumienie. Koœció³, którego zadaniem jest g³osiæ
Prawdê, musi mieæ œwiadomoœæ coraz wiêkszego kryzysu
wspó³czesnego myœlenia. Liberalizacja wszelkich praw, odcinanie siê pañstw europejskich od chrzeœcijañskich korzeni,
globalizacja, relatywizm postaw moralnych i duchowych,
powiêkszaj¹ca siê z dnia na dzieñ ogromna przepaœæ pomiêdzy bogatymi i biednymi sprawia, ¿e cz³owiek pozbawiony
autorytetów i jasnych punktów odniesienia, œwiadomie zatraca w³asn¹ to¿samoœæ i sens jakiegokolwiek ¿ycia. Mówi³
o tym wyraŸnie Jan Pawel II w adhortacji „Ecclesia in Europa”:
Z t¹ utrat¹ chrzeœcijañskiej pamiêci wi¹¿e siê swego rodzaju
lêk przed przysz³oœci¹. Obraz jutra jest czêsto bezbarwny
i niepewny. Bardziej siê boimy przysz³oœci, ni¿ jej pragniemy. Niepokoj¹c¹ oznak¹ tego jest miêdzy innymi
wewnêtrzna pustka drêcz¹ca wielu ludzi i utrata sensu ¿ycia.
Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udrêki jest
zw³aszcza dramatyczny spadek liczby urodzeñ, zmniejszenie
liczby powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego, trudnoœci w podejmowaniu definitywnych wyborów ¿yciowych
– jeœli nie wprost rezygnacja – równie¿ w ma³¿eñstwie” (nr 8).
W tym zawi³ym g¹szczu walki dobra ze z³em, gdzie powstaj¹ce nowe ideologie œwiata s¹ sprzeczne z chrzeœcijañskim
duchem moralnoœci, cz³owiek staje wobec ¿yciowych wyborów i realizacji swoich marzeñ. W jakim wiêc duchu
pod¹¿y w przysz³oœæ? Czy oprze si¹ fali wszelkiego z³a, czy
pozostanie jednak wierny Bogu i Bo¿ym przykazaniom?
Dziœ niew¹tpliwie potrzebne jest spotkanie Ewangelii i kultury w partnerskiej otwartoœci na potrzeby i wyzwania wspó³czesnego cz³owieka. Ale na tej drodze nie wystarczy tylko
powierzchowna znajomoœæ katechizmu, czy te¿ w miarê
regularne praktykowanie ¿ycia religijnego. Trzeba nade
wszystko mieæ tê œwiadomoœæ, i¿ wiara bez jej nieustannego
poznawania, pog³êbiania i przemodlenia mo¿e w koñcu nie
wytrzymaæ silnych naporów antyhumanistycznych ideologii. Racje mia³ Albert Einstein, mówi¹c i¿ „problemem
naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce”.
W dobie cyberprzestrzeni nie tylko Koœció³ jest przedmiotem krytyki, ale równie¿ wszelkiego rodzaju niechêæ do
jakiejkolwiek instytucji. £atwo przy tym szukamy namiastek
religijnoœci poza Koœcio³em, w obcowaniu z natur¹,
w ró¿nych ruchach parareligijnych, a nawet i sektach. Ale to
– niestety – nie zapewni cz³owiekowi poczucia ani bezpieczeñstwa ani wiecznego zbawienia. Nadszed³ ju¿ chyba czas,
aby zastanowiæ siê powa¿nie nad nasz¹ wiar¹, nad naszym
do niej stosunkiem i znaczeniem dla ¿ycia osobistego i spo³ecznego. Wewnêtrzne ¿ycie Koœcio³a zale¿y przecie¿ od ludzkiej aktywnoœci. Wszelka stagnacja, marazm i biernoœæ nigdy
nie dadz¹ cz³owiekowi tej pewnoœci, i¿ prawdziwa wiara nie
tylko pobudza umys³ i serce do dzia³ania, ale nade wszystko
uœwiêca ca³¹ ludzk¹ wspólnotê. Nowoczesnoœæ nie mo¿e
spopieliæ piêkno tradycji, ale j¹ musi dope³niaæ. Po³¹czona
zaœ w jedno i przepojona trosk¹ o Prawdê, na pewno ustrze¿e
i zachowa swoj¹ to¿samoœæ oraz odrêbnoœæ, bêd¹c równoczeœnie otwart¹ na ka¿da inn¹ kulturê i wyp³ywaj¹ce z niej
dobro dla œwiata i drugiego cz³owieka.
o. Eligiusz Dymowski 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.

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”.

Zgon prof. dr. hab. in¿. Jana K. Grabackiego
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Franciszkañski Zakon
Œwieckich
B¹dŸmy bezinteresownym darem dla innych
Wywiad z prze³o¿on¹ azorskiej Wspólnoty FZŒ
Siostr¹ Danut¹ Kamiñsk¹
Zakon Braci Mniejszych przygotowuje siê do wielkiej
rocznicy 800-lecia swojego istnienia. W tê piêkn¹ historyczn¹ panoramê w³¹czaj¹ siê zarówno siostry klaryski,
jak i siostry i bracia z Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich (FZŒ). Co oznacza ten jubileusz dla naszej azorskiej Wspólnoty FZŒ?
Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to dla wszystkich wielka okazja, aby
odnowiæ i z wdziêcznoœci¹ podj¹æ na nowo odpowiedzialnoœæ za nasze ¿yciowe powo³anie i franciszkañski charyzmat. Jest to równie¿ okazja, aby powróciæ serdeczn¹ pamiêci¹
do tej pierwszej mi³oœci i osobistego zauroczenia postaci¹
Biedaczyny z Asy¿u, zakochanego bezgranicznie w Bo¿ej
Mi³oœci. W liœcie £aska pocz¹tków, Ojciec Genera³ José Rodriguez Carballo OFM, zaprasza ka¿dego z nas do wspólnej
drogi, która poprzez codzienne wykonywanie obowi¹zków
w duchu franciszkañskiego charyzmatu, potwierdzaæ ma
nasz¹ wolê bycia wiernymi Chrystusowej Ewangelii. Ta
droga i jej realizacja mo¿e staæ siê niew¹tpliwie prawdziwie
b³ogos³awionym czasem zarówno w ¿yciu osobistym jak
i wspólnotowym.
Wspó³czesny œwiat prze¿ywa wiele kryzysów, których
konsekwencj¹ jest niew¹tpliwie spadek powo³añ do
s³u¿by w Koœciele. Czy FZŒ mo¿e byæ dzisiaj nadziej¹ dla
m³odych pokoleñ?
Celem Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich jest d¹¿enie
do osobistego uœwiêcenia poprzez ¿ycie w rodzinie, wspólnocie braterskiej, a tak¿e poprzez szeroko rozumiany apostolat. Tam, gdzie nie mo¿e dotrzeæ kap³an, czy siostra
zakonna, mo¿e i powinien pójœæ franciszkanin œwiecki. Jest
tak wiele jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Tylu przecie¿
ludzi samotnych, chorych, pogr¹¿onych w na³ogach,
bêd¹cych daleko od Boga i Koœcio³a, czeka z nadziej¹ na
franciszkañski gest pokoju i dobra. Do tych w³aœnie krêgów
mo¿e dotrzeæ m³ody cz³owiek pe³en energii, posiadaj¹cy radoœæ ¿ycia, du¿o si³ witalnych. To s¹ jego wielkie bogactwa,
dzieki którym bêdzie siê realizowa³ i bêdzie mia³ wiele
okazji, aby w „trêdowatych” XXI wieku spotkaæ autentyczne
oblicze Chrystusa.
Wierni œwieccy maj¹ w ¿yciu szczególne zadanie,
a mianowicie swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem w sprawy
Bo¿e uœwiêcaæ œwiat. Jakie najpilniejsze zadania podejmujecie i realizujecie jako wspólnota i we wspólnocie?
Na co dzieñ powo³anie do œwiêtoœci franciszkanie œwieccy
wype³niaj¹ w œwiecie w ramach zwyk³ych obowi¹zków
rodzinnych, zawodowych, spo³ecznych i politycznych, czyli
wed³ug swojego œwieckiego stanu. Przez ci¹g³e nawracanie
siê i pokutê d¹¿ymy do mi³oœci doskona³ej, naœladuj¹c Jezusa
Chrystusa pos³usznego, ubogiego i ukrzy¿owanego.
W d¹¿eniu do pe³ni cz³owieczeñstwa pomaga nam niew¹tpliwie codzienna modlitwa, tak indywidualna jak i wspólnotowa, któr¹ zanosimy przed tron Boga w ró¿nych intencjach
Koœcio³a powszechnego. Ponadto nasze Siostry i Bracia
opiekuj¹ siê ludŸmi chorymi i samotnymi. Uczestnicz¹
równie¿ w pracach na rzecz œwietlicy œrodowiskowej
„Chatka Puchatka” , dzia³aj¹cej na terenie naszego osiedla.
Jako aposto³owie doskona³ej radoœci, staramy siê w ka¿dej
sytuacji nieœæ ludziom chocia¿by odrobinê tego, jak¿e potrzebnego dziœ wszystkim, bezinteresownego daru nadziei.
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Rodzina parafialna ¿yje bogactwem ró¿nych grup
i ruchów koœcielnych. Czy w dobie indywidualizmu jest
miejsce na tzw. „ekumenizm parafialny”?
To jest oczywiste. W pracach Rady Parafialnej bior¹ udzia³
przedstawiciele wszystkich grup dzia³aj¹cych przy naszym
koœciele parafialnym, tak¿e z naszej Wspólnoty. Oprócz
kolegialnie podejmowanych tam decyzji s¹ tak¿e wspólne
dzia³ania, np. kwesty na potrzeby parafii, s¹ wspólne spotkania, np. œwi¹teczne spotkanie przy op³atku, dzia³alnoœæ
charytatywna, wspólne pielgrzymki czy te¿ udzia³
w nabo¿eñstwach, takich jak np. Parafialna Droga Krzy¿owa
lub procesja Bo¿ego Cia³a.
Coraz czêœciej narzekamy na „skostnia³oœæ i prze¿ytek
liturgii”, ale nade wszystko na brak czynnego zaanga¿owania w tê liturgiê œwieckich. Jak wyjœæ z tego smutnego
impasu, aby chrzeœcijañstwo wci¹¿ by³o atrakcyjn¹
duchow¹ przygod¹?
Tutaj przypomnê to, o czym ju¿ mówi³am – w naszym
Koœciele udzia³ w nabo¿eñstwach bior¹ zarówno ludzie m³odzi
jak i starsi. Myœlê, ¿e nale¿a³oby w³aœnie pójœæ jeszcze dalej
w tym kierunku. £¹czyæ czynny udzia³ w liturgii grup
m³odzie¿owych ze wspólnotami ludzi starszych wiekiem.
Mamy tutaj du¿y potencja³ do wykorzystania i nale¿a³oby
wypracowaæ wspólnie z duszpasterzami system wspó³pracy
miêdzy wspólnotami. B¹dŸmy naprawdê darem dla innych!
Jakie przes³anie mo¿emy dziœ przekazaæ m³odzie¿y
z naszej Parafii, która przecie¿ jest przysz³oœci¹ Koœcio³a
i naszego kraju?
W³aœnie tej m³odzie¿y nale¿y z ca³ego serca ¿yczyæ, aby z odwag¹ zainteresowa³a siê piêknym charyzmatem franciszkañskim. Aby w przysz³oœci zasili³a ona równie¿ i nasze
szeregi Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich. W ca³ym œwiecie, tak¿e w Polsce, wspaniale dzia³aj¹ wspólnoty M³odzie¿y
Franciszkañskiej, maj¹ce w³asne struktury, w³asne stopnie formacji, w³asne cele i zadania, ich sposoby realizacji. W ró¿nych
miejscach odbywaj¹ siê wspólne spotkania, dni braterstwa,
pielgrzymki. Osobne struktury i stopnie formacji s¹ tak¿e dla
dzieci we wspólnotach Rycerzy œw. Franciszka. Tak wiêc
duchowoœæ franciszkañska mo¿e byæ dla ka¿dego, na ka¿dym
etapie jego ¿ycia, drog¹ do osobistego uœwiêcenia oraz
uœwiêcania œwiata. Realizacja charyzmatu Biedaczyny z Asy¿u,
to przecie¿ nie tylko ca³e ¿ycie wype³nione codzienn¹ modlitw¹, prac¹, bogatym apostolatem, ale tak¿e wspóln¹ radoœci¹,
muzyk¹, œpiewem i tañcem, bo œw. Franciszek to radosny
Œwiêty, który ca³emu œwiatu, poprzez ogromne rzesze Jego
naœladowców, pragnie przynieœæ autentyczny POKÓJ I DOBRO.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
o. Eligiusz Dymowski OFM

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydzia³ Pedagogiczny Wy¿szej Szko³y FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest lepsze
poznanie ksi¹g Pisma œw. W kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy
zainteresowany Pismem œw. Dodatkowe informacje mo¿na
otrzymaæ, a tak¿e sk³adaæ zg³oszenia uczestnictwa w kursie
pod adresem:
www.ignatianum.edu.pl/pedagogika/
albo: zmarek@jezuici.pl; zmarek@ignatianum.edu.pl
b¹dŸ te¿ drog¹ listow¹
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1; 30-250 Kraków
z dopiskiem „Kurs Biblijny”
Orgabizatorzy kursu prosz¹ o do³¹czenie do korespondencji koperty z podanym adresem zwrotnym i naklejonym
znaczkiem pocztowym.
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Moje pragnienie œwiêtoœci
W Niedzielê Palmow¹ odbêdzie siê XIII Parafialna Droga
Krzy¿owa, któr¹ przejdziemy ulicami naszego osiedla. Podczas niej bêdziemy rozwa¿aæ tajemnicê œwiêtoœci ka¿dego
z nas. Poni¿ej przedstawiamy kilka refleksji na ten temat.
Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1,27).
Ka¿dy cz³owiek jest odblaskiem piêkna i dobroci Boga. On
ka¿dego z nas stworzy³ i sw¹ mi³oœci¹ powo³a³ do ¿ycia. Bóg
stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, obdarzy³ go cz¹stk¹ swojego geniuszu i rzek³: B¹dŸcie p³odni
i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie
poddan¹ (Rdz 1,28a). Zaufa³ wiêc Bóg cz³owiekowi i obdarzy³ go swoj¹ mi³oœci¹ by jak On umia³ mi³owaæ; obdarzy³
rozumem by jak On umia³ myœleæ, przewidywaæ i planowaæ;
obdarzy³ go woln¹ wol¹ by móg³ wybieraæ; obdarzy³ go
wreszcie moc¹ twórcz¹ by jak On móg³ tworzyæ i powo³ywaæ
do ¿ycia. Tak te¿ cz³owiek sta³ siê wspó³pracownikiem Boga
w dziele przekazywania ¿ycia. Szczególnie widoczne jest to
w momencie poczêcia i narodzin dziecka, gdy Bóg, wspó³pracuj¹c z cz³owiekiem, powo³uje do ¿ycia now¹, podobn¹
do siebie osobê. Jednak¿e cz³owiek, doœwiadczony dziedzictwem grzechu, czêsto Ÿle, bezmyœlnie, a nieraz wrêcz
w sposób karygodny wykorzystuje dary, które otrzyma³ od
Boga. Zamiast mi³owaæ nienawidzi; zamiast m¹drze korzystaæ z rozumu – dzia³a bezmyœlnie, lub wykorzystuje go do
planowania z³a; zamiast wybieraæ dobro – odrzuca Boga
i szczyci siê z³em; zamiast stwarzaæ – niszczy, a nieraz wrêcz
zabija. Gdzie¿ wiêc jest nasze podobieñstwo do Boga? Czy
ju¿ zupe³nie oddaliliœmy siê od Niego i zatraciliœmy Jego odblask w naszych sercach? Czy nie ma ju¿ drogi powrotnej?
Ale¿ jest! Ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus! Bóg
bowiem tak nas umi³owa³, ¿e pos³a³ swojego Syna, aby nam
przypomnia³ o naszym boskim pochodzeniu, o tym, ¿e
jesteœmy Jego dzieæmi. Dobry Ojciec wci¹¿ nas mi³uje
i czeka na nas. Wygl¹da, kiedy z tu³aczki grzechu wrócimy
do Jego domu pe³nego mi³oœci i przebaczenia. Okres
Wielkiego Postu w szczególny sposób przypomina nam o tej
prawdzie. Odkupieñcza mêka Jezusa, obmywaj¹ca nas
z grzechów, uzdrawiaj¹ca rany naszych serc, nasze ¿ycie
nieraz ca³kiem po³amane przez grzech, nie mo¿e zostaæ
przez nas niezauwa¿ona, nie mo¿emy obok niej przejœæ
obojêtnie! Bo czy gdyby sam król podniós³ nas do godnoœci
królewskiej, na³o¿y³ pierœcieñ na palec, posadzi³ obok siebie
i powiedzia³: „¿yj i króluj wraz ze mn¹!”, to czy wtedy moglibyœmy takie zaproszenie odrzuciæ? Owszem, w swojej
wolnoœci moglibyœmy tak post¹piæ. Ale czy powinniœmy?
W³aœnie w taki sposób wywy¿szy³ nas Bóg. Poprzez odkupieñcz¹ mêkê Chrystusa podniós³ nas do godnoœci swoich
dzieci, do godnoœci królewskiej i powiedzia³: „dziecko moje
umi³owane króluj wraz ze mn¹!”. A królowanie z Bogiem,
to dzielenie siê mi³oœci¹ wszêdzie tam, gdzie siê znajdujemy. Królowanie to s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi; to
czyste serce, w którym odbija siê sam Bóg; to œwiadomoœæ kim ja naprawdê jestem. Podobnie jak dziedzicowi
królewskiemu nie przystoi czyniæ pewnych rzeczy, tak
te¿ nam – dziedzicom Królestwa Niebieskiego – nie przystoi
grzeszyæ.
Od momentu chrztu jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi. To znamiê
jest niezatarte. Nasze codzienne wybory mog¹ nas do Boga
upodabniaæ, albo te¿ od Niego oddalaæ. Jednak nic nie zmieni
faktu, ze jesteœmy Jego dzieæmi. Bóg, niezale¿nie od naszego
postêpowania, nie wyrzeknie siê nas, bo tak bardzo nas
mi³uje. Œwiadomi tego powinniœmy ka¿dy dzieñ, ka¿d¹
chwilê naszego ¿ycia prze¿ywaæ w taki sposób, by
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ukazywa³a godnoœæ naszego szlachetnego pochodzenia. I nie
jest istotne, czy tu na ziemi jesteœmy bogaci, czy biedni; nie
ma znaczenia jaki mamy zawód, jakie wykszta³cenie,
czym siê zajmujemy, gdzie mieszkamy i jakim jeŸdzimy
samochodem. Istotne jest, aby w tym wszystkim co robimy, byæ podobnym do Boga. A byæ do Niego podobnym,
to dobrze wykorzystywaæ te wszystkie dary, które od Boga
otrzymujemy; to ¿yæ na co dzieñ mi³oœci¹, a wiec stawaæ
siê ju¿ tu na ziemi œwiêtymi, tak jak On sam jest œwiêty (por.
1P 1,16).
W tym roku, podczas XIII Parafialnej Drogi Krzy¿owej ulicami naszej parafii, bêdziemy rozwa¿ali tajemnicê
swojej œwiêtoœci: sk¹d ona pochodzi, jak siê realizuje
w naszym codziennym ¿yciu, jak siê realizowaæ powinna.
Zapraszamy wiêc Was wszystkich Drodzy Wspó³parafianie – do uczestnictwa w krzy¿owej drodze: Chrystusa
i naszej. Rozpoczêcie nast¹pi w Niedzielê Palmow¹
(1 kwietnia) o godzinie 19 w naszym koœciele parafialnym. Jak co roku prosimy o zabranie ze sob¹ œwiec.
W imieniu organizatorów Tomasz Grabowski

Œwi¹teczny wierszyk dla dzieci
Wielkanocny koszyk
Stoi koszyk na stole, przybrany bukszpanem,
a w nim do œwiêcenia smako³yki same.
Zaj¹c z czekolady chcia³by wejœæ tam jeszcze,
wspi¹³ siê do koszyka: „Czy siê tutaj zmieszczê?”
Skrzywi³ siê chrzan ostro: „A fe! Czekolada?!
To nie tradycyjne! To wprost nie wypada!”
Pisanki zrobi³y obra¿one miny:
„Nie pasujesz do nas, ani do wêdliny”.
Sól ch³odno stwierdzi³a: „Nie soli siê ciebie
i wcale tak dobrze nie smakujesz z chlebem”.
Spuœci³ zaj¹c uszy, lecz z koszyka rogu
odezwa³ siê Baranek: „Wszyscy tu wejœæ mog¹.
Nie podoba mi siê niegoœcinnoœæ wasza.
Ja tu jestem gospodarzem i wszystkich zapraszam”.

Katarzyna Mróz
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Biblioteka parafialna poleca
Jubileusz Kalwaryjskiego Sanktuarium 1602 2002, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2001.
Sanktuaria, to miejsca œwiête, do których ludzie pielgrzymuj¹
i gdzie w szczególny sposób doœwiadczaj¹ spotkania z Bogiem.
Tutaj obficiej, ni¿ gdzie indziej rozlewa siê ³aska Bo¿a, tutaj
³atwiej siê modliæ, ³atwiej te¿ podejmowaæ ¿yciowe postanowienia. Ka¿da pielgrzymka do wybranego sanktuarium jest nie
tylko buduj¹c¹ praktyk¹ religijn¹, jest równie¿ wst¹pieniem na
drogê Chrystusa. Rzesze pielgrzymów, znosz¹cych p¹tnicze
trudy œwiadcz¹, i¿ sanktuaria, to miejsca przez Boga wybrane
i ¿e On sam takim miejscom b³ogos³awi.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, najwiêksze
sanktuarium archidiecezji krakowskiej, jest bezcenn¹ per³¹
Koœcio³a i Polski. Na powierzchni kilku kilometrów znajduje
siê zespó³ ponad czterdziestu koœcio³ów i kaplic. Jego powstanie datuje siê na rok 1602, kiedy to wojewoda krakowski,
Miko³aj Zebrzydowski postanowi³ stworzyæ „polsk¹ Jerozolimê”, bêd¹c¹ wiernym odwzorowaniem tej, po której
st¹pa³ Jezus. Intencj¹ fundatora by³o przybli¿enie narodowi
polskiemu miejsc œwiêtych zwi¹zanych z ¿yciem i mêczeñsk¹ œmierci¹ Chrystusa Pana, bowiem w tamtych czasach podró¿ do Ziemi Œwiêtej by³a dostêpna tylko nielicznym. Trzy
pokolenia Zebrzydowskich i dwa pokolenia ich nastêpców
budowa³o to wyj¹tkowe sanktuarium. Pocz¹tkowo mia³o ono
charakter pasyjny, lecz wraz z przybyciem do Kalwarii
w 1641 r, Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej, zrodzi³ siê nurt
maryjny. Matka Bo¿a nigdy jednak nie przes³oni³a swego
Syna. Jej Cudowna Kaplica znajduje siê obok wielkiego
o³tarza, sk¹d „Króluje, uzdrawia, pociesza” i prowadzi do
Jezusa tych wszystkich, którzy siê do Niej modl¹.
Ju¿ ponad czterysta lat sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej s³u¿y Koœcio³owi. Od samego pocz¹tku swego istnienia skupia rzesze wiernych, pragn¹cych ¿arliwej modlitwy
i wzmocnienia wiary. Ka¿dego roku tysi¹ce pielgrzymów
przemierza kalwaryjskie dró¿ki, modli siê, œpiewa, uczestniczy
w nabo¿eñstwach. Wielu, raz zakosztowawszy kalwaryjskiej
duchowoœci, powraca tu stale. Religijnym prze¿yciom sprzyja
dodatkowo niezwyk³e piêkno tutejszej przyrody, rzeŸba terenu
i bogactwo dzie³a Bo¿ego. Jan Pawe³ II, niestrudzony kalwaryjski pielgrzym, tak mówi³ o tym naturalnym piêknie: „Kalwaria
ma coœ takiego w sobie, co cz³owieka wci¹ga. Mo¿e to piêkno
krajobrazu, który siê st¹d roztacza u progu polskich Beskidów.
Tu wszystko samo przemawia. Tu wszystko staje siê modlitw¹”. Ojciec Œwiêty bardzo czêsto odwiedza³ Kalwariê,
szczególnie jako arcybiskup. Podczas pobytu w 1979 r. wyzna³:
„¯adna z tych spraw, które czasem niepokoj¹ serce biskupa, nie
dojrza³a inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu
wielkiej tajemnicy wiary, jak¹ Kalwaria w sobie kryje”.
Wiele czynników z³o¿y³o siê na to,. ¿e Kalwaria zyska³a
rozg³os i s³awê. Niew¹tpliwie jednym z nich jest coroczne misterium Mêki Pañskiej.Ma ono w Kalwarii bardzodawn¹ tradycjê.
Od samego pocz¹tku Bracia Mniejsi (w Polsce popularnie
nazwani Bernardynami) starali siê, by obchodzenie stacji Drogi
Krzy¿owej po³¹czone by³o z kaznodziejstwem pasyjno-pokutnym oraz widowiskiem przedstawiaj¹cym poszczególne etapy
Mêki. Wielkotygodniowe uroczystoœci maj¹ bardzo rozbudowan¹ i bogat¹ formê. Rozpoczynaj¹ siê ju¿ w Niedzielê Palmow¹
po po³udniu, a koñcz¹ Wielkopi¹tkowymi obchodami,
trwaj¹cymi oko³o siedmiu godzin. Wyg³oszonych zostaje w tym
czasie blisko czterdzieœci kazañ. Plastyczny i sugestywny sposób
ukazania ostatnich dni ¿ycia Chrystusa Pana pozostaje dla uczestnicz¹cych osób g³êbokim, niezapomnianym prze¿yciem.
Kalwaria ma swoj¹ bogat¹ tradycjê, ma te¿ bogat¹ i ciekaw¹
teraŸniejszoœæ. 8 maja 2000 r. zosta³a zaliczona do grupy najznakomitszych zabytków kulturowych œwiata i wpisana na listê
Œwiatowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO.

str 5
Niniejsza ksi¹¿ka, wydana z okazji minionego jubileuszu 400lecia istnienia sanktuarium, jest zbiorem interesuj¹cych szkiców,
ukazuj¹cych wybrane karty z ¿ycia Kalwarii. Nie tylko pozwala
poznaæjejhistoriê,lecztak¿e proponuje wspó³czesnemucz³owiekowi mo¿liwoœci pog³êbienia wiary oraz sposoby duchowego wyciszenia. Ks. bp Kazimierz Nycz w „S³owie wstêpnym” dziêkuje
Autorom za to ciekawe opracowanie, mog¹ce s³u¿yæ i na ambonie
i w katechezie, oraz ¿yczy, by wszystko, co bêdzie siê dzia³o w Kalwarii w najbli¿szych latach by³o przepojone trosk¹ o g³êbiê ¿ycia
duchowego, o modlitwê i kontemplacje, jak równie¿, by wszystko
by³o ci¹gle na nowo rozpoczynane od Chrystusa. W Nim bowiem
jest nasze zbawienie; On jest drog¹ i bram¹. On jest tak¿e programem dla kalwaryjskiego sanktuarium. „Wyp³yñ na g³êbiê” odnosi
siê do tego wszystkiego, co tak piêknie dzieje siê w Kalwarii”.
Karl Rahner SJ, S³owa z krzy¿a, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2001.
Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieæ? To pytanie nale¿y do najbardziej fundamentalnych pytañ naszej egzystencji i sprawia
wielu ludziom, równie¿ wierz¹cym olbrzymie trudnoœci. Cierpienie napisa³ kiedyœ kardyna³ Pierre Veuillot nie jest problemem,
z którym moglibyœmy siê uporaæ przez studia i rozmyœlanie.
Wrêcz przeciwnie, to g³êboka tajemnica, któr¹ mo¿emy tylko
czêœciowo przeczuwaæ w oparciu o doœwiadczenie.
Karl Rahner podejmuje ten nie³atwy temat w swojej ksi¹¿ce,
zatytu³owanej „S³owa z krzy¿a”. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch
czêœci, powsta³ych niezale¿nie od siebie. Pierwsz¹ stanowi refleksja teologiczna, bêd¹ca pierwotnie wyk³adem na temat sensu cierpienia, wyg³oszonym przez autora w koœciele œw. Piotra w Kolonii.
Druga czêœæ ma charakter modlitwy kontemplacyjnej, jest
rozpamiêtywaniemsiedmiuostatnichs³ówJezusa:„ostatnichs³ów,
które Ty, odwieczne S³owo Bo¿e, wyrzek³eœ na krzy¿u, nim na tej
ziemizamilk³eœwramionachœmierci”.Choæczêœciró¿ni¹siêstylem
itokiemmyœli,obiedosiebieprzystaj¹,„wszelkabowiemabstrakcyjna
teologia okaza³aby siê czymœ ja³owym, gdyby siê sama nie wznosi³a
od s³ów, poprzez rzecz, ku modlitwie” wyjaœnia autor.
Historia ludzkoœci to historia cierpienia. Cierpi¹cego Hioba,
symboliczn¹ postaæ ze Starego Testamentu, mo¿na spotkaæ
wszêdzie: jest g³oduj¹cym w Afryce, ginie na wojnach i w kataklizmach, tu³a siê bezdomny po dworcach, umiera w hospicjach,
¿yjew zwaœnionychrodzinach.Cierpienia,wiêkszeczymniejsze,
pod¹¿aj¹ za cz³owiekiem jak cieñ. Niektóre z nich, zw³aszcza te,
rodz¹ce siê z egoizmu, obojêtnoœci czy z³oœliwoœci, mo¿na
i nale¿y usuwaæ, ale s¹ i takie, które pozostaæ musz¹, albowiem
nale¿¹donaszegocz³owieczeñstwa.Cowiêcej,czyni¹ gope³niejszym. Dzisiejszy œwiat ucieka przed cierpieniem i bólem. Nie
chce i nie potrafi cierpieæ. Nad cierpieniem siê nie pracuje, ale siê
je wypiera lub elegancko unika. Stymulowana jest wieczna,
pozbawiona trosk m³odoœæ, zaœ wszelkie oznaki starzenia siê s¹
zgrabnie tuszowane. Trudne zwi¹zki koñczy siê szybkim
rozstaniem, ma³¿eñstwa rozwodem, a starych i chorych umieszcza
w zak³adach opiekuñczych. Szukaj¹c wolnoœci od cierpienia, stajemy siê coraz bardziej samotni, niezdolni do mi³oœci, a nasze
wzajemne relacje staj¹ siê puste i powierzchowne. Ten, kto nie
potrafi cierpieæ, nie potrafi te¿ kochaæ.
Istnieje jednak nadmiar cierpienia, z którego ¿adnej nauki
wyci¹gn¹æ nie mo¿na, a które sprawia, ¿e milkniemy lub milkn¹
inni. Wówczas, na pytanie o cierpienie, jedynie Bóg mo¿e udzieliæ odpowiedzi. I Bóg da³ tê odpowiedŸ. Odpowiedzi¹ Boga jest
Wielkanoc, œwiêto nadziei. Jezus zmartwychwsta³ i ¿yje.
Œmieræ nie jest ostatnim s³owem. Po cierpieniu, rozpaczy
i œmierci nastêpuje nowe, lepsze stworzenie. Od wskrzeszenia
Jezusa mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e nie p³aczemyna pró¿no”. Bóg
zebra³ wszelkie ³zy i nie umkn¹³ mu ¿aden uœmiech. Nasze
nieugaszone pragnienie szczêœcia, têsknota za sprawiedliwoœci¹, wolnoœci¹ i mi³oœci¹ nie przebrzmi w nicoœæ. Tak
spodoba³o siê wspania³emu Bogu. Dlatego mo¿emy i chcemy
œpiewaæ w Wielkanoc „Alleluja”…
Opracowa³a Bo¿ena Migda
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nieæ, ¿e rozpocz¹³ siê on w tym samym miejscu dnia 28 czerwca 2005 r.
Nale¿y mieæ ufnoœæ w Bogu i wierzyæ, ¿e Osoba najwiêkszego autorytetu moralnego, jakim by³ i jest dla nas Jan Pawe³
II, zostanie wyniesiona na o³tarze zgodnie z ¿yczeniem, które
widnia³o na transparentach w dniu pogrzebu Ojca Œwiêtego
– „Subito Santo – Œwiêty od zaraz”.
Boles³aw Kosior

Jan Pawe³ II Wielki w naszym ¿yciu

Ps. W ca³ym œwiecie odzywaj¹ siê g³osy, aby Papie¿
Benedykt XVI zrobi³ wyj¹tek, który mia³ ju¿ miejsce w historii Koœcio³a, kiedy to papie¿ Grzegorz IX dnia 16 lipca
1228 r. bezpoœrednio kanonizowa³ œw. Franciszka z Asy¿u w
dwa lata po jego œmierci. W wypadku Papie¿y nie jest to jednak istotne, czy kanonizacjê poprzedzi beatyfikacja, która
uprawnia do czci b³ogos³awionego w okreœlonym kraju czy
regionie, gdy¿ Jan Pawe³ II przez pe³niony za ¿ycia urz¹d
namiestnika Chrystusowego bêdzie czczony w ca³ym
Koœciele tak¿e jako b³ogos³awiony. B³ogos³awiony bowiem
w istocie znaczy œwiêty. Nie zrobiono takiego wyj¹tku dla
Jana XXIII, chocia¿ wierni domagali siê Jego kanonizacji nawet
z pominiêciem dochodzenia o Jego ¿yciu i œwiêtoœci. (Red.)

Dnia 2 kwietnia minie druga rocznica œmierci Jana Paw³a
II, papie¿a, który kierowa³ Koœcio³em Katolickim przez
ponad æwieræ wieku. Dzieñ 16 paŸdziernika 1978 r., dzieñ
wyboru naszego rodaka na Papie¿a pozostanie na zawsze w
naszej pamiêci. Kto z nas wówczas przewidywa³, ¿e zaczyna
siê proces, który dla nas Polaków zakoñczy siê odzyskaniem
niepodleg³oœci, a dla Koœcio³a Katolickiego drog¹, która
bêdzie nowym chrzeœcijañskim oddechem.
Pontyfikat ten posiada w swym dorobku wielkie pok³ady
Nauki Chrystusowej, któr¹ g³osi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Jego umiejêtnoœæ zjednywania sobie ludzi i kontaktu z nimi
by³a talentem, dla którego nie by³o bariery wiekowej czy
jêzykowej. To zapewne Bóg wyposa¿y³ Go w to narzêdzie,
aby móg³ nam w sposób przystêpny przybli¿aæ Jego naukê.
Teraz z perspektywy pewnego czasu mo¿emy bardziej
oceniæ pracê, któr¹ wykona³ przebywaj¹c na ziemi. Mam tu
na myœli nie tylko czas pontyfikatu, ale równie¿ wczeœniejsz¹
pos³ugê kap³añsk¹ i drogê, któr¹ przeszed³ jako Karol Wojty³a.
Z Jego osob¹ zawsze bêdziemy wi¹zaæ Œwiêto Bo¿ego
Mi³osierdzia, którego przes³aniem jest zwyciêstwo mi³oœci
nad nienawiœci¹, dobra nad z³em. Widzimy w Nim równie¿
Papie¿a sprawiedliwoœci spo³ecznej. W wielu swych
homiliach uœwiadamia³ wielkim tego œwiata, jak równie¿
nam samym, problem nierównomiernego podzia³u œrodków
potrzebnych do ¿ycia. W encyklice Cenetsimus Annus (1991 r.)
napisa³: Bóg da³ ziemiê ca³emu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywa³a wszystkich jego cz³onków, nie wykluczaj¹c ani nie
wyró¿niaj¹c nikogo. To stanowi uzasadnienie powszechnego
przeznaczenia dóbr ziemi.
Od Niego równie¿ uczyliœmy siê jak kochaæ Ojczyznê.
Pierwsza Jego pielgrzymka do Ojczyzny w dniach 2–10 czerwca 1979 r. by³a prze³omem, który dokona³ siê w wielu z nas.
Uwierzyliœmy, ¿e mo¿e byæ inaczej, ¿e system, który od 1945 r.
nas niewoli, jest systemem dla nas wrogim i mo¿na mu siê
przeciwstawiæ. S³owa Jana Paw³a II, wypowiedziane 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwyciêstwa w Warszawie, pozostan¹
sta³¹ wartoœci¹, która rozpoczê³a odnowê w naszej OjczyŸnie: I wo³am, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Pawe³ II,
papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego Tysi¹clecia, wo³am
w przeddzieñ Œwiêta Zes³ana, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen.
Rok póŸniej narodzi³a siê SOLIDARNOŒÆ. Warto te
s³owa przytaczaæ, aby m³ode pokolenia Polaków wiedzia³y,
kto, kiedy i z jakim skutkiem je wypowiedzia³.
Zbli¿a siê nieuchronnie czas, gdy nastêpca Jana Paw³a II,
Benedykt XVI, wyniesie Go na o³tarze. Czekamy na to
niecierpliwie, choæ wielu z nas ju¿ dawno uzna³o go
Œwiêtym, spodziewamy siê, ¿e S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
bêdzie kanonizowany w tym roku. Ju¿ bardzo wiele osób,
korzystaj¹c z wstawiennictwa Jana Paw³a II, uzyska³o Bo¿¹
pomoc. Papie¿ Benedykt XVI mo¿e w ka¿dej chwili zadecydowaæ o skróceniu procedury i og³osiæ Kandydata na o³tarze
od razu œwiêtym. Dnia 2 kwietnia nast¹pi zamkniêcie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II na terenie Diecezji Rzymskiej. Ceremonia ta odbêdzie siê w bazylice œw. Jana na Lateranie, dok³adnie
w drug¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego. Warto przypom-

Akcja Katolicka
Archidiecezji Krakowskiej w 2006 r.
Dnia 24 lutego 2007 roku odby³o siê w parafii Bo¿ego
Mi³osierdzia na Wzgórzach Krzes³awickich zebranie Rady
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji
Krakowskiej, którego g³ównym programem by³o sprawozdanie Zarz¹du DIAK z dzia³alnoœci za rok 2006. Drugi
wa¿nym tematem, a mo¿e najwa¿niejszym jest przygotowany I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.
Zmian¹, która nast¹pi³a w po³owie roku, znacz¹ca dla Akcji
Katolickiej, by³a zmiana na stanowisku asystenta diecezjalnego
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Dotychczasowego asystenta, ks. Józefa Jakubca, zast¹pi³ ks. Miros³aw
Dziedzic, dotychczasowy asystent Parafialnego Oddzia³u Akcji
Katolickiej parafii œw. Brata Alberta w Krakowie. Cz³onkowie
AK uczestniczyli we wszystkich œwiêtach koœcielnych. Tradycyjnie spotkaliœmy siê jako Polska Akcja Katolicka 25 czerwca,
pielgrzymuj¹c na Jasn¹ Górê. W Krakowie Akcja Katolicka
bra³a udzia³ w obchodach koœcielnych i œwieckich zwi¹zanych z naszymi œwiêtami narodowymi 3 Maja i 11 Listopada.
Szczególnie uroczyœcie obchodzimy œwiêta koœcielne,
tj. œw. Stanis³awa (udzia³ w procesji) oraz œwiêto Chrystusa
Króla Wszechœwiata (uroczystoœci na Wawelu oraz w Filharmonii Krakowskiej – dawnym domu Akcji Katolickiej,
zbudowanym w czasach II Rzeczypospolitej dziêki staraniu
ksiêcia kardyna³a Stefana Sapiehy).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e szczególnie traktowana jest
wspó³praca z Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y
(KSM) oraz innymi organizacjami koœcielnymi.
Przygotowania do I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej sprowadzi³y siê do przygotowania programu
oraz, zdobycia funduszy na ten cel poprzez rozprowadzanie
ksi¹¿ki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II „Wstañcie chodŸmy”.
Podczas kongresu przewidziane jest poœwiêcenie sztandaru AK
Archidiecezji Krakowskiej oraz ustanowienie medalu okolicznoœciowego.
Zebranie zakoñczy³o sprawozdanie finansowe skarbnika
DIAK oraz dyr. Zak³adu œw. Jadwigi Królowej dzia³aj¹cego
przy Zarz¹dzie DIAK. Rada przyjê³a zarówno sprawozdanie
merytoryczne prezesa i skarbnika DIAK, jak te¿ udzieli³a
Zarz¹dowi absolutorium za dzia³alnoœæ w 2006 roku.
Króluj Nam Chryste!
Boles³aw Kosior, prezes AK

