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Po premierze filmu „Braciszek” w Telewizji Polskiej
Nakrêcony w paŸdzierniku 2006 r. przez Agencjê Filmow¹
– Telewizja Polska, z inicjatywy i w realizacji znanego
i cenionego re¿ysera filmowego Andrzeja Barañskiego, film
„Braciszek”, którego bohaterem jest S³uga Bo¿y Brat Alojzy
Kosiba z Wieliczki, doczeka³ siê premierowej emisji w kanale Pierwszym TVP w niezwykle wymownym czasie, bo
w Wielki Poniedzia³ek, 2 kwietnia 2007 r. o godz. 21:45,
a ponadto w drug¹ rocznicê œmierci S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II. Bezpoœredni zaœ kontekst jego wyœwietlenia
stanowi³y: o godz. 17:20: „Papieska Msza œw. w drug¹
rocznicê œmierci Jana Paw³a II” – transmisja z Watykanu;
21:15: „Gorzkie ¿ale widowisko pasyjne” oraz film
dokumentalny „Jan Pawe³ II i Jego Przyjaciel”. Wybór tej
daty i kontekstu emisji jest zas³ug¹ redakcji programowej
TVP1. Przytoczymy tu dwa teksty internetowe: Film Polski.pl i TVP Centrum Prasowe.pl, na temat naszego „Braciszka”: jego uprzedni¹ prezentacjê i relacjê o jego
ogl¹dalnoœci w dniu premiery na ekranach TVP1.
1. „Polecamy w TVP 1: Film Braciszek, poniedzia³ek,
2 kwietnia 2007, godz. 21.45: Film fabularny; produkcja:
Polska, rok produkcji: 2007; premiera: 2007.04.02.
Dane techniczne: Barwny, 98 minut. W filmie wykorzystano utwory kompozytorów: Benedetto Marcello, Jan Sebastian Bach, Karl V. Dittersdorf; Antonio Vivaldi, John
Leach oraz pieœni koœcielne i religijne.
Ekipa: Scenariusz i re¿yseria: Andrzej Barañski; Re¿yser II:
Renata Sobczak, Micha³ „Ozi” Ozierow; Scenografia: Albina Barañska; Zdjêcia: Dariusz Kuc; Operator kamery:
Przemys³aw Niczporuk, Monta¿: Wanda Zeman. Produkcja:
Telewizja Polska – Agencja Filmowa; Produkcja wykonawcza: Skorpion Art. Film. Obsada aktorska: Artur Barciœ (brat
Alojzy), Grzegorz Go³aszewski (brat Jacek) oraz kilkunastu
innych aktorów i liczni statyœci. Konsultacja: o. Salezy B. Brzuszek OFM.
„Film jest oparty na treœci ksi¹¿ki: PATRON MALUCZKICH. Praca zbiorowa pod redakcj¹ o. [Salezego] Bogdana Brzuszka OFM. Kraków – Asy¿ 1983”.
„Pierwowzorem zaœ Braciszka jest s³uga bo¿y, franciszkanin, brat Alojzy Kosiba – „Alojzeczek”, kwestarz
i ja³mu¿nik ¿yj¹cy w latach 1855-1939. W tym ¿yciorysie nie
ma ani cudów, ani s³awy, a jedynie prostoduszne zbieranie
przez ca³e ¿ycie okruchów œwiêtoœci. I nie chodzi tylko o ten
tak widoczny „nadmiar” dobroci, gorliwoœci, modlitwy, lecz
równie¿ o ka¿dy inny przejaw jego ¿ycia.
Braciszka poznajemy w ostatnich dniach jego ¿ycia, kiedy
w w³aœciw¹ sobie dobrotliwoœci¹ podejmuje decyzjê o odejœciu z tego œwiata, aby swoj¹ œmierci¹ okupiæ ciê¿ko chorego
m³odego ch³opca i uratowaæ go. W kolejnych ods³onach
zmierzaj¹cych do fina³u Braciszek ¿egna siê z ziemskim
¿yciem i cieszy siê na spotkanie z wiecznoœci¹. Pomiêdzy
tymi scenami-stacjami w retrospekcjach odkrywamy tê
niezwyk³¹ postaæ. Poznajemy go jako zakonnika zatopionego w ¿arliwej modlitwie w ciszy klasztoru oraz jako
kwestarza zakonnego, ogl¹damy go w kontaktach z powszed-

nim ¿yciem i ze zwyk³ymi ludŸmi. W tej hagiografii piêkne
jest skierowanie percepcji ku rzeczom zwyczajnym,
powszednim: kotlet mielony „zwêdzony” dla biednych,
w³asnorêcznie zrobione koperty jako prezent dla Braciszka,
pêto kie³basy, jab³ka wypatrzone pod ³ó¿kiem i wiele innych
drobiazgów w³aœnie ten mikroœwiat rzeczy i drobnych spraw
wprowadza do opowieœci wymiar poetycki i swoist¹ mistykê
codziennoœci. Te z pozoru zgrzebne relacje opisuj¹c ¿ycie
i czyny Braciszka, maj¹ wewnêtrzne œwiat³o.
¯ycie brata Alojzego zosta³o opisane przez œwiadków jego
œwiêtoœci, ludzi równie prostych i prostodusznych jak on
sam, i to w³aœnie oni kreœl¹ perspektywê, w jakiej ogl¹damy
ich œwiêtego. Braciszek jest integraln¹ czêœci¹ pewnego pejza¿u, nie tylko tego doros³ego, ale i ludzkiego, pewnej mentalnoœci prawie ¿e odwiecznej niczym polny g³az, dlatego
wszystko tu ma cechy rytua³u, odprawiania ceremonii,
jakiejœ mszy ¿ywota powszedniego. Wszystko tu odbywa siê
w œwi¹tyni polnych dróg, op³otków i obejœæ wiejskich, do
których przybywa wys³annik klasztoru. Klasztor, ¿ycie
klasztorne jako œwiat tajemniczy i osobny, zawsze budz¹cy
ciekawoœæ, tutaj jawi siê bardzo zwyczajnie, zgodnie z ludzk¹
miar¹”. [TVP]
cd. na s. 2

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej
Zaprasza
na uroczysty kongres z okazji
10-lecia odrodzenia
Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej
w dniach 12-13 maja 2007 roku
w Krakowie
pod patronatem
JEm. Ks. Kard. Stanislawa Dziwisza
Metropolity Krakowskiego
i JEm. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego
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Informacje duszpasterskie

Po premierze filmu dc. ze s. 1

1.05. – o godz.18 rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych ku
czci NMP, które bêd¹ odprawiane w dni powszednie
o godz. 18, a w niedziele i œwiêta o 19.
3.05. – Uroczystoœæ NMP Królowej Polski i Œwiêto Narodowe; Msze œw. bêd¹ sprawowane o godz. 6, 7:30, 9, 10:30,
12, 13:15, 18 i o 20; o godz. 19 nabo¿eñstwo majowe.
4.05. – w maju wyj¹tkowo odwiedzimy naszych chorych
parafian nie w pierwszy czwartek, ale w sam pierwszy
pi¹tek miesi¹ca od godz. 9; o godz. 16 spowiedŸ dzieci
i m³odzie¿y, a o godz. 17 – Msza œw. dla nich.
5.05. – o godz. 21 zapraszamy na „Wieczór z Janem Paw³em II”.
12.05. – o godz. 10 - spowiedŸ dzieci komunijnych oraz ich
rodziców i rodziców chrzestnych.
13.05. – o godz. 11 uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej dzieci
z naszej parafii; z tej racji Msze œw. o godz. 10:30 i godz.12
bêd¹ celebrowane w dolnej kaplicy; o. godz.18 Msza œw.
w intencji ¯ywego Ró¿añca i zmiana tajemnic.
20.05. – o godz. 10:30 Msza œw. w rocznicê Pierwszej Komunii œw.
27.05. – o godz. 16 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich.

2. „Rocznica œmierci Jana Paw³a II w TVP1: 2 kwietnia,
w zwi¹zku z drug¹ rocznic¹ œmierci Papie¿a Jana Paw³a,
Jedynka przygotowa³a szczególny repertuar. W czasie
przeznaczonym na pasmo dokumentalne i Teatr Telewizji
TVP1 zaproponowa³a „Gorzkie ¿ale” – widowisko pasyjne
opowiadaj¹ce historiê Mêki Pañskiej, zaœ na scenie przedstawiono formy teatralizowane i pantonomiczne nawi¹zuj¹ce
do form liturgii Koœcio³a i do obrzêdowoœci ludowej. Drug¹
specjaln¹ pozycj¹ Jedynki by³ film biograficzny „Braciszek”,
opowiadaj¹cy o ¿yciu franciszkanina Brata Alojzego Kosiby.
Obie propozycje cieszy³y siê wczoraj stosunkowo du¿ym
zainteresowaniem widzów i osi¹gnê³y w grupie 16-49 kolejno 15 procent i 16 procent, a w grupie 4+ – 20 procent i 21
procent udzia³ów. Widownia wynios³a œrednio kolejno
ponad 750 000 i ponad 2 200 000 widzów. Jest to bardzo dobry wynik, zwa¿ywszy na specyfikê repertuaru i przyzwyczajenie widza do poniedzia³kowego pasma poinformowano
w Dziale Badañ i Analiz Biura Markietyngu i Promocji.
U Ÿróde³ dobrych wyników tych trudnych i wymagaj¹cych
w odbiorze pozycji mo¿e le¿eæ wysoki stopieñ zaspokojenia
przez Jedynkê potrzeby widzów, która ujawnia siê przy
okazji momentów wa¿nych, donios³ych i wa¿nych dla kraju.
Chodzi o potrzebê wspó³odczuwania, jednoœci i wspó³prze¿ywania pewnych, szczególnych wydarzeñ”. (DJ)
Re¿yser swoje dzie³o okreœli³ jako „film fabularny”, zaœ
w programach TVP by³ okreœlany jako „film biograficzny”.
Jak zwykle bywa w naszym ¿yciu, prawda jest po œrodku.
Rzeczywiœcie jest to film biograficzny, bo jest oparty na relacjach œwiadków, ale nie w pe³ni, gdy¿ autor scenariusza
pomin¹³ ¿ycie dziecinne i m³odoœæ swego Bohatera. Ani razu
nie wspomnia³ o Libuszy, jego wsi rodzinnej, o Bieczu i Tarnowie, miastach jego nauki zawodu i pracy. Do tego dodaæ
trzeba, ¿e film zosta³ zrealizowany nie w Wieliczce i okolicy,
ale w klasztorze i w koœciele klasztornym w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹, w miasteczku W¹wolnica i wsiach lubelskiego Powiœla: Wilków (koœció³ i stara plebania), Dobre,
Rogów, Polanówka, Zastów i Mêæmierz. Ujête w filmie
cha³upy wiejskie i œciany niektórych domów w W¹wolnicy
w wiêkszoœci s¹ „pustostanami”.
Ponadto, ogl¹daj¹c filmy, musimy pamiêtaæ, ¿e tak jak
poeci maj¹ prawo do „licentia poetica”, tak te¿ filmowcy do
„licentia filmica”. Œwiadek ¿ycia S³ugi Bo¿ego, in¿ynier
kopalni soli wielickiej, rzeczywiœcie z³o¿y³ œwiadectwo, ¿e
br. Alojzy ofiarowa³ swoje ¿ycie za jego chorego malutkiego
synka, który wyzdrowia³. Tymczasem w filmie p. Andrzeja
Barañskiego ch³opiec ten jest synem piekarza i urwisowatym
podrostkiem. Re¿yser ukazuje wiêc prawdê, ale w sugestywnej formie filmowej. Pan Artur Barciœ, graj¹cy postaæ Brata
Alojzego, zdaniem wielu, doœæ wiernie odda³ jego osobê, chocia¿ niektórzy maj¹ pewne zastrze¿enia co do sposobu ukazania
g³êbi jego ¿ycia duchowego i zachowañ siê zarówno
w klasztorze, jak i w czasie wêdrówek kwestarskich. Wiemy
jednak, jak trudno jest wcieliæ siê w postaæ œwiêtego.
W Internecie pojawi³a siê tak¿e czyjaœ wypowiedŸ: „«Braciszek», to bêdzie z pewnoœci¹ jeden z najmilej wspominanych przeze mnie filmów”. Po ogl¹dniêciu filmu jednak
warto siêgn¹æ jeszcze do biografii S³ugi Bo¿ego, a mamy ich
dwie, wspominanego wy¿ej „Patrona Maluczkich” (KrakówAsy¿ 1983) oraz studium o. Syracha Bogdana Janickiego OFM pt. „S³uga Bo¿y Brat Alojzy Piotr Kosiba. Historia
– duchowoœæ – aktualnoœæ” (Kraków 2003).
O. Salezy Bogdan Brzuszek OFM

Program Kongresu
z okazji 10-lecia odrodzenia
Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej
12 maja 2007 – sobota
10 Msza Œw. w Katedrze na Wawelu
– poœwiêcenie sztandaru
– procesjonalne przejœcie do Filharmonii


12 Uroczysta Akademia w Filharmonii
– powitanie Goœci
– wyst¹pienia okolicznoœciowe gospodarzy i goœci
– wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ
– wyk³ad okolicznoœciowy – Prof. Dino Boffo: „Rola
Jana Paw³a II w kreowaniu aktywnoœci œwieckich”
– Krystyna Mochliñska (b. prezes Instytutu Polskiego
Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii): „Ci¹g³oœæ Polskiej
Akcji Katolickiej”
– Koncert muzyki powa¿nej (Marek Polañski skrzypce, Marta Polañska – fortepian)
16! Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
– Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
– Ks. prof. Jan Machniak: „Duchowoœæ Akcji Katolickiej”
– Senator RP Piotr Boroñ: „Rola Ksiêcia Kardyna³a
Stefana Sapiehy w rozwoju Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej”
– Ks. Józef Jakubiec, Stefan Majerczak: „Dekada
odrodzonej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej”
20 Bazylika Mariacka
– Uroczysty koncert Chóru Mariañskiego pod dyrekcj¹ Jana Rybarskiego
13 maja niedziela
9 Udzia³ w Procesji ku czci Œw. Stanis³awa z Wawelu
na Ska³kê
10 Msza Œwiêta na Ska³ce
13 Wyjazd Poci¹giem Papieskim z £agiewnik do Wadowic (zwiedzanie „Domu Papieskiego” i Karmelu)

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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Przeciwko duchowej samotnoœci (XIV)

Codziennoœæ o zapachu
zmartwychwsta³ej Nadziei
Kiedy przygl¹damy siê wiosn¹ budz¹cej przyrodzie widaæ
jak wszystko wokó³ zaczyna têtniæ ¿yciem. Œwiat wydaje siê
o wiele ciekawszy i radoœniejszy. Chcia³oby siê równie¿
powiedzieæ, ¿e i ludzie w tym czasie zmieniaj¹ siê na lepsze.
Bo przecie¿ nie mo¿na bezustannie mówiæ tylko o problemach, nekaj¹cych nas chorobach czy nieszczêœciach.
Trzeba od czasu do czasu stan¹æ ponad wszystkim, porzuciæ sentymentalny pesymizm i swoje serce nape³niæ najprostsz¹ radoœci¹. Staro¿ytny filozof Arystoteles mawia³, „¿e
cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹”, a wiêc powinien ¿yæ dla
drugich i budowaæ tê ludzk¹ wspólnotê. Tyle jest przecie¿
dobra wokó³, ile jest tego dobra w nas. Nie warto wiêc zatrzymywaæ je tylko dla siebie. Bowiem kto w swoim ¿yciu
nauczy³ siê dzieliæ z potrzebuj¹cym ma³¹ kromk¹ chleba,
rozumie na pewno, co znaczy byæ tak naprawdê bogatym
cz³owiekiem. T¹ ma³¹ kromk¹ chleba mo¿e byæ równie¿ nasz
uœmiech, wzajemna ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ. Chrzeœcijañstwo nie jest przecie¿ religi¹ ludzi smutnych, posêpnych i odpychaj¹cych od siebie. Chrystus nauczy³ nas jak cieszyæ siê
z ¿ycia i jak chwaliæ przez nie Boga.
Œwiêta Wielkanocne, które celebrujemy w³aœnie w czasie
wiosennym, maj¹ dziêki naszej postawie i zaanga¿owaniu,
rozci¹gaæ siê równie¿ i na inne pory roku. Zapalona
paschalna œwieca, to œwiat³o, które nie zna mroku. Dziêki jasnoœci p³omienia mo¿emy odt¹d kroczyæ pewniej po zakrêconyc h ¿yciowych œcie¿kach. B¹dŸmy wiêc ludŸmi
szczêœliwymi, bo to niezwyk³y dar, nawet jeœli przez d³u¿szy
czas trzeba iœæ pod wiatr. Jak¿e piêknie wyrazi³ to prof.
W³adys³aw Tatarkiewicz, mówi¹c ¿e „szczególnym
zjawiskiem jest to, ¿e szczêœcie jednych ludzi wp³ywa na
szczêœcie innych. Niektórzy ludzie przyczyniaj¹ siê do
szczêœcia innych ju¿ przez to samo, ¿e sami s¹ szczêœliwi.
Istnieje bowiem – w pewnych granicach – s o l i d a r n o œ æ
m i ê d z y s z c z ê œ c i e m ludzi” („O szczêœciu”, Warszawa
1990, s. 228).
Wbrew wszelkim prognozom pogody, która przecie¿
zmienn¹ bywa, nieœmy innym drobiny dobroci i radoœci.
Uczmy siê pomagaæ sobie wzajemnie, i tak jak umiemy
niechaj w nas p³onie ¿arliwoœæ wiary, a wtedy nawet
najmniejszy gest uczyniony sercem sprawi, ¿e naprawdê
doœwiadczymy codziennoœci o zapachu zmartwychwsta³ej
Nadziei, która przez Chrystusa i w Chrystusie zaprowadzi
nas kiedyœ do Ojca.
Eligiusz Dymowski OFM

Og³oszenie szkolne
Dyrekcja Gimnazjum nr 14 w Krakowie, ul. Czerwiñskiego 16, zaprasza rodziców uczniów klas szóstych SP,
do odwiedzenia szko³y i zapisu dzieci do klas pierwszych
gimnazjalnych. Dla uczniów z dysleksj¹ szko³a prowadzi
ma³e klasy do 15 osób. Zapisu mo¿na dokonywaæ w sekretariacie szko³y w godzinach od 10 do 15, oraz w gabinecie
pedagoga w czwartki od 15 do 17.
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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Trwa wojna: do broni!
Mamy wiosenny b³êkit nieba, trawa zieleni siê, ¿ó³c¹
¿onkile i forsycje, a w nas roœnie si³a ducha i nadzieja. Gdy
zamkn¹æ oczy i ch³on¹æ promienie s³oñca, to mo¿e siê wydaæ,
¿e jesteœmy w oazie spokoju, w samym œrodku raju. Dopiero,
gdy otworzymy gazetê, albo telewizor, pryska urok wiosny,
a my uœwiadamiamy sobie, ¿e oto wokó³ nas trwa nieub³agana krwawa wojna, w której trup pada zbyt gêsto. Nie gin¹
¿o³nierze, gin¹ nienarodzone dzieci.
Jeœli mia³bym jasno okreœliæ, kto z kim i o co walczy, to
najogólniej mówi¹c, uczestniczymy w odwiecznej wojnie
Szatana z Bogiem. Mówi¹c przyziemnie na ca³ym œwiecie
obroñcy cywilizacji mi³oœci zmagaj¹ siê ze zwolennikami cywilizacji œmierci. Jedna z wa¿nych bitew zosta³a stoczona
w polskim Sejmie. U nas nie ma absolutnego zakazu aborcji:
prawo j¹ dopuszcza, na przyk³ad, gdy ci¹¿a jest wynikiem
gwa³tu lub zagro¿one jest ¿ycie matki. Ostatnio obroñcy
¿ycia w Sejmie podjêli próbê zaostrzenia tego prawa.
Kierowali siê wol¹ wype³nienia przykazania: Nie zabijaj,
a przy okazji, byæ mo¿e, trosk¹ o przysz³e uregulowania
europejskie. Jak wiemy, nie uda³o siê zmieniæ Konstytucji
RP i nie wprowadzono pe³nej ochrony ¿ycia poczêtego. Pilotuj¹cy tê próbê p. Marsza³ek Jurek, druga osoba w pañstwie, ura¿ony niepowodzeniem poda³ siê do dymisji
i wyst¹pi³ z PiS-u. Tym gestem, którego chyba nikt w Polsce
nie rozumie, przypomnia³ odleg³e czasy, gdy oficerowie po
przegranej bitwie pope³niali samobójstwo. Z tego zawsze najwiêksz¹ radoœæ mia³ nieprzyjaciel. To samo zjawisko mamy
i tym razem.
Nieudana próba obroñców ¿ycia ma z³e i dobre strony, wiêc
poczucie klêski jest nieuprawnione. Oczywiœcie, szkoda, ¿e
nie uda³o siê odejœæ od obecnej sytuacji, moralnie w¹tpliwej.
Dlaczego zabijaæ dziecko bêd¹ce skutkiem gwa³tu? Z drugiej
strony, istotn¹ wartoœci¹ okaza³ siê wynik g³osowania: choæ
nie uzyskano wymaganej przez Konstytucjê liczby 2/3
g³osów, to posz³a wiadomoœæ szokuj¹ca unijny œwiat, ¿e
w polskim parlamencie ponad 60 % pos³ów jest zdecydowanie przeciwnych aborcji. Na pewno wzmocni to europejskich
obroñców ¿ycia.
Redaktor Michalkiewicz (w tygodniku Najwy¿szy Czas,
n. 16, 2007) zwróci³ uwagê na jeszcze jeden aspekt sprawy.
Prawodawstwo europejskie godzi aborcjê z tak zwanymi
Prawami Cz³owieka, stosuj¹c semantyczn¹ sztuczkê, nazywaj¹c poczête dziecko „p³odem”. P³ód nie korzysta wiêc
z prawa cz³owieka, jakim jest prawo do ¿ycia. Proponowana
poprawka do naszej konstytucji, stanowi¹ca, ¿e siê
„...zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia od
poczêcia...” musia³aby skutkowaæ delegalizacj¹ aborcji (!)
i by³aby istotnie rozbie¿na z europejskimi normami
prawnymi. Z uwagi na nieodleg³e wprowadzenie „europejskiej konstytucji”, euroentuzjaœci z SLD i Platformy nie mogli dopuœciæ do tak powa¿nego zak³opotania „drogiej im”
Unii Europejskiej. I nie dopuœcili!
Nie ma co p³akaæ nad œmierci¹ poprawek. Pan Premier
obieca³, ¿e sprawa wkrótce powróci, przygotowana przez
nowy, miêdzypartyjny zespó³. W odró¿nieniu od
p. Marsza³ka oka¿my powagê, dojrza³oœæ i wolê walki. Trwa
wojna: cicha, ale krwawa, wiêc czerpmy nadziejê i si³ê ze
Zmartwychwstania Pana i walczmy! Nasz¹ broni¹ jest
modlitwa; Maryja i ró¿aniec. Intuicjê poety (Krzysztof
Kamil Baczyñski, 1943) przenieœmy na martwego dziœ
europejskiego ducha! Duchu nasz, upad³eœ...
I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu
z huraganowym tchem u skroni,
ramiona ziemi siê przed tob¹
otworz¹. Ludu mój, Do broni!
Andrzej Stoch

str 4

Ku apostolskiej dojrza³oœci
Wywiad z Boles³awem Kosiorem, prezesem azorskiej
Akcji Katolickiej
Mimo tendencji d¹¿¹cych do laickoœci spo³eczeñstw,
w Koœciele katolickim od wielu lat widaæ dynamiczny
rozwój ró¿nych grup i stowarzyszeñ religijnych. Do nich
nale¿y niew¹tpliwie Akcja Katolicka. Zgodnie z wol¹
za³o¿ycieli celem Akcji Katolickiej by³o przywrócenie
panowania Chrystusa w ¿yciu osobistym, rodzinnym i publicznym. Czy to dziœ nie brzmi trochê anachronicznie?
Tendencja do ustanowienia œwieckich zasad w Koœciele Katolickim rozpoczê³a siê w zasadzie od momentu powstania
Koœcio³a Chrystusowego. Co wiêcej, tendencja ta istnieje i prawdopodobnie bêdzie istnieæ. Jest jednym z „kana³ów” wykorzystywanym w dzia³alnoœci szatana. Jednak w wielu przypadkach
przegrywa w zetkniêciu z rzeczywistoœci¹. Brak stosowania
zasad dekalogu, brak duchowoœci w naszym ¿yciu i codziennym
dzia³aniu powoduje wczeœniej czy póŸniej zmêczenie i apatiê.
Rzeczywiœcie mo¿na za³o¿yæ, ¿e chrzeœcijañskie zasady wiary,
maj¹ce tyle wieków, niezgodne z obecnie preferowanymi „zakusami” we wspó³czesnym œwiecie, s¹ anachronizmem. Jednak jak
wyt³umaczyæ ¿ywotnoœæ Koœcio³a Katolickiego? Jego ci¹g³e odradzanie? Przywrócenie panowania Chrystusa we Wszechœwiecie,
a co za tym idzie w naszym ¿yciu osobistym, rodzinnym i publicznym, to podstawowa zasada dzia³ania Akcji Katolickiej. To jest
apostolska droga ka¿dego chrzeœcijanina, ka¿dego cz³onka AK.
W Polsce wi¹zano powstanie Akcji Katolickiej z akcj¹ spo³eczn¹.Czytomajakieœszczególneznaczeniewobecnychczasach?
Powstanie Akcji Katolickiej w Polsce nale¿y wi¹zaæ z dwoma
datami. Pierwsz¹, zwi¹zan¹ z II Rzeczpospolit¹ i dotycz¹c¹ jej
powo³ania,i drug¹ – powojenn¹,zwi¹zan¹ z okresem upadkusystemu komunistycznego w Polsce. O ile z przedwojenn¹ Akcj¹
Katolick¹, dzia³aj¹c¹ w Polsce, jest bardzo zwi¹zana postaæ krakowskiego metropolity Ksiêcia Kardyna³a Stefana Adama
Sapiehy, to z obecnie dzia³aj¹c¹ zwi¹zana jest postaæ S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II. To On 12 stycznia 1993 r., po raz pierwszy
zwróci³ siê do przebywaj¹cych w Watykanie polskich biskupów
z proœb¹ o wskrzeszenie Akcji Katolickiej w Polsce. Nastêpnym
razem by³o to 2 marca 1994 r. Podczas jednej z pielgrzymek do
Ojczyzny, w swoim wyst¹pieniu na spotkaniu z Episkopatem
Polski, poprosi³ o reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce.
St¹d te¿ ju¿ 22 czerwca 1994 r. Prymas Polski Józef Glemp wyda³
stosowny dekret reaktywuj¹cy Akcjê Katolick¹ w naszym kraju.
W obecnych czasach Koœció³ Katolicki bez wsparcia osób
œwieckich, skupionych wokó³ parafialnego koœcio³a i osób konsekrowanych, bêdzie na pewno ubo¿szy. Chcia³bym przez to powiedzieæ,¿eobecnydynamicznyrozwójcywilizacjijestbardzoszybki.
Bez katolików, którzy maj¹ z tym rozwojem bezpoœredni kontakt
i mog¹ podpowiedzieæ, a w wielu przypadkach osobiœcie wykonaæ
apostolskie zadania, pos³uguj¹c siê zdobyczami dwudziestego
pierwszego wieku, bêdzie pewno trudniej.
Jakie s¹ pocz¹tki Akcji Katolickiej na Azorach?
Na pocz¹tku powinienemOjcupowiedzieæ,¿e powstanie Akcji
Katolickiej na os. Azory zwi¹zane jest z ówczesnym biskupem
pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej Kazimierzem Nyczem oraz naszym by³ym proboszczem o. Kamilem £êtowskim.
Trudno mi pomin¹æ tu rolê mojej osoby, poniewa¿ to ks. bp. Ka-
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zimierz Nycz powierzy³ mi na spotkaniu, gdzie byli wszyscy
ksiê¿a dziekani z Krakowa i zaproszeni przez nich przedstawiciele, tworzenie Akcji Katolickiej w naszym V Dekanacie. Po
tymspotkaniuuda³emsiêdoo.proboszczaKamila£êtowskiegoOFM.
O. Kamil zadecydowa³ o powo³aniu grupy inicjatywnej do utworzenia ParafialnegoOddzia³u Akcji Katolickiej (POAK) w parafii
p.w. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny na
Azorach. Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 8 XI 1998 r. Nastêpnie Ks. kardyna³ Franciszek Macharski w dniu 20 XI 1998 r.
mianowa³asystentemkoœcielnymPOAKo.SalezegoBrzuszkaOFM,
zaœ prezesem moj¹ osobê. Dnia 11 XII 1998 r. wybrano pozosta³ych cz³onków zarz¹du, natomiast 23 I 1999 r. uchwalono
program dzia³ania POAK.
Papie¿ Pius XI mówi³, ¿e „Akcja Katolicka” jest udzia³em
œwieckich w apostolstwie dla obrony zasad religii i moralnoœci. Co to oznacza w praktyce dla takiej spo³ecznoœci jak
ta nasza tu na Azorach?
Nasza azorska spo³ecznoœæ sk³ada siê w wiêkszoœci z ludzi
starszych. Widaæ to wyraŸnie na Mszach œw. Zanika te¿ model
tak zwanej rodziny wielopokoleniowej, gdzie pod jednym
dachem ¿yli dziadkowie i wnukowie. Oczywiœcie jest to znak
czasu, równie¿ ma na to wp³yw budownictwo z prze³omu
Gomu³ki i Gierka. Œlepe kuchnie, ma³y metra¿ mieszkañ,
powoduje, ¿e m³ode ma³¿eñstwa szukaj¹ „swojego k¹ta” poza
naszym osiedlem. Nie bez znaczenia jest dawny komunalny
charakter osiedla, gdzie zasiedlano go osobami, których trudno
zaliczyæ do spokojnych. Patologie zdarz¹ siê wszêdzie, jednak
u nas jest ich wiêcej ni¿ przeciêtnie. St¹d wspieranie przez AK
takich inicjatyw jak dzia³aj¹ca przy parafii grupa AA. Kieruj¹c
siê nauk¹ Chrystusa próbujemy na miarê swych mo¿liwoœci
pomóc potrzebuj¹cym. Przez kilka lat organizowaliœmy kolonie
i zimowiska dla dzieci z rodzin ubogich. Obecnie wzmacniamy
nacisk na dzia³alnoœæ charytatywn¹ naszych cz³onków.
Kto mo¿e zatem byæ cz³onkiem Akcji Katolickiej?
Nasz statut na ten temat wypowiada siê bardzo krótko
„Cz³onkiem Akcji Katolickiej mo¿e zostaæ katolik œwiecki,
który ukoñczy³ 18 rok ¿ycia”. Uzupe³nieniem tego punktu jest
warunek odbycia rocznego sta¿u kandydackiego, który
w uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ skrócony.
Co nale¿y do istoty duchowoœci Akcji Katolickiej?
Istot¹ duchowoœci Akcji Katolickiej jest szerzenie nauki Chrystusa. Postêpowanie zgodne z zasadami naszej wiary, pog³êbianie
formacji chrzeœcijañskiej oraz organizowanie bezpoœredniej
wspó³pracy katolików œwieckich z hierarchi¹ koœcieln¹.
Jakie najpilniejsze zadania realizujecie dziœ we wspólnocie?
Przede wszystkim jest to udzia³ zarówno duchowy jak i bezpoœrednio czynny w ¿yciu naszej parafii. Wziêliœmy na siebie sprawê
apostolstwa œwieckich poprzez redagowanie parafialnego miesiêcznika „Nasza Wspólnota”. Redagujemy go pod przewodnictwem duchowym o. Salezego Bogdana Brzuszka OFM
nieprzerwanie od maja 1995 r., a zatem 12 lat. Nasi cz³onkowie
znajduj¹ siê i dzia³aj¹ w wielu grupach dzia³aj¹cych przy parafii, tj.
radzie parafialnej, zespole charytatywnym, bibliotece parafialnej.
Mamy swego przedstawiciela w sk³adzie Rady Archidiecezji Krakowskiej, cia³a doradczego ks. kard. Stanis³awa Dziwisza. Nasz
czynnyudzia³w œwiêtachkoœcielnychtakichjak: ŒwiêtoChrystusa
Króla Wszechœwiata,ŒwiêtoNiepokalanej,Œwiêtoœw.Stanis³awa,
a tak¿e doroczny Dzieñ Papieski. Uczestniczymy czynnie
w œwiêtach patriotycznych i narodowych: 3 Maja i 11 Listopada.
Bierzemy udzia³ w czerwcowej ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji
Katolickiej na Jasn¹ Górê. Wspieramy inicjatywy naszych Ojców
Franciszkanów zwi¹zanych z rozwojem parafii Niepokalanego
PoczêciaNajœwiêtszejMaryiPanny.Podejmujemysiêdzia³añbardziej przyziemnych, zbieraj¹c fundusze na remont czy ogrzewanie
koœcio³a i klasztoru. S¹ to dzia³ania niezbêdne, które utrzymuj¹ Dom
Bo¿y, jakim jest nasza œwi¹tynia, w nale¿ytym stanie technicznym.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê
o. Eligiusz Dymowski OFM

