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Œwiêtoœæ w codziennoœci

Pierwsza Komunia: wyznanie
wiary czy marketing?

Kanonizacja b³. Szymona
z Lipnicy

Miesi¹c maj przyzwyczai³ nas ju¿ do wielu wyj¹tkowych
wydarzeñ, które we wspólnotach koœcielnych celebrowane
s¹ z niezwyk³ym pietyzmem i pobo¿noœci¹. Do nich nale¿y
niew¹tpliwie uroczystoœæ Pierwszej Komunii œwiêtej. To
dzieñ, kiedy ca³a wspólnota parafialna doœwiadcza wyj¹tkowego daru jednoœci wokó³ eucharystycznego sto³u.
Papie¿ Benedykt XVI w opublikowanym niedawno dokumencie „Sacramentum caritatis / Sakrament mi³oœci”, o Eucharystii, Ÿródle i szczycie ¿ycia i misji Koœcio³a, podkreœla: „U wielu
wiernych ten dzieñ pozostaje s³usznie na zawsze w pamiêci
jako pierwszy moment, w którym, choæ jeszcze w zal¹¿ku,
rozpozna³o siê wagê osobistego spotkania z Jezusem. Duszpasterstwo parafialne powinno odpowiednio doceniæ tê tak
wa¿n¹ okazjê” (nr 19).
Chrzest, Eucharystia i Bierzmowanie – to sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, które s¹ drog¹ osobistego nawrócenia. Dlatego trzeba siê do nich przygotowaæ w sposób
w³aœciwy i zgodny z nauk¹ Koscio³a. To dotyczy nie tylko
osób przyjmuj¹cych sakrament, ale nade wszystko istotn¹
rolê odgrywaj¹ rodzice oraz chrzestni. To na nich spoczywa
w g³ównej mierze odpowiedzialnoœæ i œwiadectwo wiary,
przekazane z odpowiednim szacunkiem i mi³oœci¹. To nie
tylko zadanie katechetów, ale w³aœnie w gestii rodziców le¿y,
aby dziecko w tym dniu skupi³o siê przede wszystkim na
duchowym wymiarze tego œwiêta. Zdarza siê czasem, ¿e sam
sposób obchodzenia Pierwszej Komunii œwiêtej, spowodowany jest niezrozumieniem jej istoty i tajemnicy, a g³ówny
nacisk po³o¿ony zostaje jedynie na jej zewnêtrzn¹ formê,
a mianowicie: strój, uczesanie, zaproszeni goœcie i prezenty.
Równie¿ same przyjêcia komunijne niekiedy przypominaj¹
bardziej wesela, ani¿eli rodzinne prze¿ywanie wiary. W ten
sposób rozumiana Pierwsza Komunia œwiêta prowadzi do
tego, ¿e mimo rocznych przygotowañ, dziecko traci orientacje w tym, co tak naprawdê jest tu najwa¿niejsze. Swoje
przys³owiowe „dwa grosze” równie¿ dok³adaj¹ kolorowe
gazety, które na ten œwi¹teczny czas przeœcigaj¹ siê w rozmaitych propozycjach i pomys³ach, aby ca³¹ uwagê rodziców
i dzieci skupiæ w koñcu na komercyjnym wymiarze.
Najpiêkniejszym prezentem w tym dniu nie mo¿e byæ dla
dziecka nowy telefon komórkowy, komputer, czy górski rower.
Dziecko – z pomoc¹ rodziców i katechetów – musi zrozumieæ, ¿e najpiêkniejszym dla niego prezentem jest sam Jezus
Chrystus, który od tej chwili przychodziæ bêdzie do jego
serca, aby pomóc mu wzrastaæ w wierze i uœwiêcaæ jego
codziennoœæ. Wiara bowiem, to nie elektroniczny model,
który siê starzeje i co jakiœ czas trzeba go wymieniaæ na inny,
aby byæ na czasie. Wiara – to nasza sta³oœæ, gotowoœæ i odwaga, ¿e Bóg naprawdê istnieje, mimo ró¿nych pokus, aby
j¹ zastapiæ czymœ bardziej kolorowym, banalnym i przemijaj¹cym.
Eligiusz Dymowski OFM

3 czerwca 2007 r. w Watykanie, papie¿ Benedykt XVI
dokona uroczystej kanonizacji b³. Szymona z Lipnicy.
Jest to powód do wielkiej radoœci Koœcio³a w Polsce,
szczególnie zaœ dla Zakonu Braci Mniejszych, mieszkañców Lipnicy Murowanej – rodzinnej miejscowoœci
Œwiêtego i spo³ecznoœci Krakowa. W naszym mieœcie
bowiem, Szymon ¿y³, pracowa³ i tu zmar³ w 1482 r.
W koœciele Bernardynów, u stóp wzgórza wawelskiego,
znajduje siê Jego grób. W przededniu kanonizacji b³. Szymona rozmawialiœmy z kustoszem sanktuarium i gwardianem klasztoru – o. Fidelisem Macio³kiem OFM.
Dla ca³ej rodziny franciszkañskiej, kanonizacja b³. Szymona z Lipnicy jest szczególnym œwiêtem. Jak Ojcowie
jako stró¿owie relikwii b³. Szymona przygotowuj¹ siê do
kanonizacji?
Kanonizacja b³. Szymona z Lipnicy jest dla nas wielkim
momentem. Jest to pierwsza kanonizacja, któr¹ podpisa³
papie¿ Benedykt XVI. Z tego te¿ wzglêdu oprócz codziennych modlitw przygotowujemy wiele inicjatyw. 23 maja
w auli naszego klasztoru odby³a siê sesja naukowa „Œwiêtoœæ
zrodzona z mi³oœci” poœwiêcona b³. Szymonowi. Wieczorem
tego samego dnia rozpoczêliœmy 9 dniowe czuwanie modlitewne przed kanonizacj¹. Na nabo¿eñstwo zaprosiliœmy
kap³anów z krakowskich koœcio³ów i klasztorów, w których
znajduj¹ siê relikwie œwiêtych lub b³ogos³awionych, którzy
¿yli w czasach Szymona Lipnicy. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w XV-wiecznym Krakowie ¿y³o i dzia³a³o szeœæ
osób, które zmar³y w opinii œwiêtoœci. Byli to m.in.: Jan
Kanty, Izajasz Boner, Micha³ Giedroyæ, Stanis³aw Kazimierczyk, Œwiêtos³aw zwany Milcz¹cy oraz nasz wspó³brat Szymon z Lipnicy. Tê wyj¹tkow¹ epokê okreœlono ³aciñskim
mianem felix saeculum Cracoviae – szczêœliwy wiek Krakowa. Dlatego chcieliœmy, aby przy grobie b³. Szymona
nast¹pi³o takie „spotkanie œwiêtych po latach”. W zwi¹zku
z tym, w nabo¿eñstwie wezm¹ udzia³ m.in. ksiê¿a kolegiaty
œw. Anny, ojcowie augustianie z koœcio³a œw. Katarzyny
i kanonicy regularni letarañscy z Bazyliki Bo¿ego Cia³a na
Kazimierzu. W dniu kanonizacji, a wiêc 3 czerwca o godz. 12,
ks. Infu³at Janusz Bielañski odprawi w naszym koœciele
pierwsz¹ Mszê œw. z formularza o œw. Szymonie. Msza zakoñczy siê koncertem poœwiêconym nowemu polskiemu
Œwiêtemu. Na nabo¿eñstwa w oktawie po uroczystoœci
œw. Szymona zaprosiliœmy franciszkanów (reformatów),
franciszkanów konwentualnych i kapucynów. 19 sierpnia
w sanktuarium Mêki Pañskiej i Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej odbêdzie siê dziêkczynienie
ca³ej archidiecezji krakowskiej za kanonizacjê. Rok œw. Szymona chcemy uroczyœcie zakoñczyæ w naszym koœciele
w czwartek 25 paŸdziernika.
cd. na s. 2
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Kanonizacja b³. Szymona
z Lipnicy dc ze s. 1
Od 2003 r. w koœciele odbywaj¹ siê tzw. „czwartki z b³. Szymonem”. Na czym polega to nabo¿eñstwo i dlaczego w³aœnie odprawiane jest w czwartek?
Kiedy przyszed³em do klasztoru w Krakowie, bardzo
czêsto s³ysza³em od wiernych pytanie: „kiedy bêdzie kanonizacja Szymona?”. Wiele osób przyje¿d¿aj¹cych czy pochodz¹cych z Lipnicy umiera³o nie doczekawszy kanonizacji
Szymona. Tyle pokoleñ na prawdê tym ¿y³o. Wiele osób pochodz¹cych z Lipnicy dziœ mieszka w Krakowie i pracuje w
naszym mieœcie. Oni ca³y czas pytali: „kiedy?” W 2003 r.,
kiedy œwiêtowaliœmy jubileusz 550-lecia bernardynów
w Krakowie, stwierdziliœmy, ¿e nale¿y rozwin¹æ jeszcze
bardziej nabo¿eñstwo do b³. Szymona i dlatego zrodzi³ siê
pomys³, aby wprowadziæ tzw. „czwartki z b³. Szymonem”.
Ustaliliœmy wówczas, ¿e od 20 maja do 23 paŸdziernika
koœció³ bêdzie otwarty przez ca³y dzieñ, a czwartek – a wiêc
dzieñ, w którym zmar³ Szymon – bêdzie szczególnym dniem
modlitwy. W ka¿dy czwartek rano o godz. 9 i wieczorem
o godz. 18:30 odprawiana jest Msza œw. przy grobie Szymona z okolicznoœciowym kazaniem i uca³owaniem relikwii. Przez ca³y dzieñ w koœciele jest wystawiony Najœwiêtszy
Sakrament, a my zakonnicy odmawiamy wszystkie modlitwy nie w kaplicy klasztornej, ale w³aœnie z wiernymi
w koœciele. Dodatkowo kap³ani pe³ni¹ ca³odniowy dy¿ur
w konfesjonale.
Czy w sanktuarium zachowa³y siê pami¹tki relikwie
po b³. Szymonie z Lipnicy?
Tak, zachowa³y siê przedmioty zwi¹zane z codzienn¹
prac¹ Szymona. Szymon by³ w klasztorze krakowskim
skryptorem. Do dziœ posiadamy ksiêgi, które pozwalaj¹ nam
stwierdziæ, ¿e Szymon pe³ni³ tak¹ funkcjê. Nie zachowa³y siê
ani jego kazania, ani przemówienia, ale wiemy, ¿e on
kieruj¹c skryptorium dopisywa³ pewne informacje – s¹ jego
autentyczne dopiski. Jest tak¿e cela klasztorna, któr¹ my
nazywamy „Szymonówk¹”. I to jest pami¹tka, bo wiemy, ¿e
obecny klasztor nie zachowa³ siê z czasów, kiedy w nim mieszka³ Szymona. Mamy jednak celê zakonn¹, która wygl¹da
zupe³nie inaczej ni¿ pozosta³e, jest bardzo skromna, a w celi
znajduje siê napis, który Szymon skierowa³ dla potomnych
„Gdy bêdziesz mieszka³ w tej celi zakonnej, pamiêtaj, byœ
by³ czcicielem Maryi”.
Najcenniejszym skarbem jest oczywiœcie grób b³. Szymona, w kaplicy koœcio³a. W najbli¿szym czasie bêdziemy
tak¿e chcieli pokazaæ wiernym relikwiê szczególn¹ – p³aszcz
Szymona. P³aszcz by³ przechowywany w specjalnej
skrzyneczce, a nasi bracia chodzili z nim do ludzi chorych.
Jego renowacja rozpocznie siê zaraz po kanonizacji i zakoñczy pod koniec roku. Planujemy, aby po renowacji p³aszcz
zosta³ umieszczony w kaplicy œw. Szymona. Chcielibyœmy,
aby metropolita krakowski ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
ods³oni³ t¹ relikwiê podczas uroczystoœci, które bêd¹ mia³y
miejsce w naszym sanktuarium 25 paŸdziernika. Posiadamy
tak¿e dwa relikwiarze œw. Szymona, w tym piêkny, z³oty relikwiarz Szymona, w której przechowywana jest jego
czaszka.
Jakie najczêœciej wierni i pielgrzymi kieruj¹ proœby za
wstawiennictwem b³. Szymona z Lipnicy?
Kult œw. Szymona trwa nieprzerwanie od szeœciu wieków.
Od pocz¹tku ludzie wiedzieli, ¿e by³ to ktoœ niezwyk³y,
œwiêty, ¿e za jego wstawiennictwem dzia³y siê cuda. Jak
opisuj¹ kroniki, ju¿ piêæ lat po jego œmierci zdarzy³o siê
ponad 300 cudów. Wiemy, ¿e Szymon jako patron Krakowa
i m³odzie¿y akademickiej (zmar³ bardzo m³odo, maj¹c
czterdzieœci kilka lat), by³ te¿ szczególnym opiekunem ko-
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biet w po³ogu, kobiet, które mia³y problemy z urodzeniem
dzieci. Wydaje siê, ¿e wiele stanów mo¿e odnaleŸæ w nim
swojego patrona. Dzisiaj proœby zanoszone za wstawiennictwem b³. Szymona s¹ bardzo ró¿ne: o zdrowie, o potrzebne
³aski. Wiele kobiet w ci¹¿y prosi o szczêœliwe rozwi¹zanie, studenci zaœ o zdanie egzaminów. Jest te¿ wiele próœb o wyprowadzenie z na³ogu. I muszê powiedzieæ, ¿e coraz wiêcej
próœb jest w jêzykach obcych, nie tylko w jêzyku angielskim,
niemieckim czy w³oskim.
Jakie przes³anie do nas kieruje dziœ œw. Szymon?
Jeœli dziœ popatrzymy na ¿yciorys Szymona, na jego postawê, to zrozumiemy, ¿e jest nam on potrzebny z bardzo prostej
przyczyny. On tak naprawdê nie zrobi³ nic wielkiego.
W czasie epidemii jaka wybuch³a w 1482 r. w Krakowie
poszed³ do potrzebuj¹cych pomocy ludzi. My czasami
szukamy cudownoœci w ¿yciu. A tu prosta rzecz: Szymon
pokazuje, ¿e trzeba pomagaæ bliŸniemu. Myœlê, ¿e Szymon
bêdzie dla nas – ludzi XXI wieku drogowskazem w ca³ym
œwiecie, ¿e mi³oœæ bliŸniego jest w dzisiejszym zabieganym,
zmaterializowanym œwiecie, gdzie liczy siê kariera, biznes,
wartoœci¹ najwa¿niejsz¹. Szymon pokazuje nam ¿e œwiêtoœæ
mo¿na osi¹gn¹æ w codziennoœci.
Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Franciszek Mróz

Informacje duszpasterskie
31.05. – odwiedziny chorych naszej parafii z pos³ug¹ sakramentaln¹ od godz. 9.
1.06. – rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych ku czci Najœwiêtszego Serca Jezusowego, które w naszej œwi¹tyni
bêd¹ odprawiane: w dni powszednie o godz. 18, a w niedziele o godz. 19. W pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz. 16
spowiedŸ œwiêta dla dzieci i m³odzie¿y, nastêpnie o godz.
17 – Msza œw. dla nich, o godz. 18:30 – Msza œw. w intencji
Misji œw. i misjonarzy.
2.06. – o godz. 21: „Wieczór z Janem Paw³em II” spotkanie
modlitewno-refleksyjne.
7.06. – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
– Bo¿e Cia³o; Msze œw. w tym dniu o godz. 6, 7:30, 9, 10:30,
12, 13:15, 16. Po Mszy œw. o godz. 16 wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech o³tarzy; o godz. 19 – Nabo¿eñstwo
czerwcowe, o godz. 20 – ostatnia Msza œw.
10.06. – o godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
13. 06. – Uroczystoœæ œw. Antoniego z Padwy. Msze œw. w tym
dniu o godz. 6:30, 7, 8, 9, 10; o godz. 17 nabo¿eñstwo do
œw. Antoniego po³¹czone z b³ogos³awieniem ma³ych dzieci.
o godz. 18 – nabo¿eñstwo czerwcowe, o godz. 18:30 – ostatnia
Msza œw.
24.06. – o godz. 16 Msza œw. intencji Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich.
29.06. – Uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Msze œw. w tym dniu o godz. 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10; o godz. 19
– nabo¿eñstwo czerwcowe, o godz. 18:30 – ostatnia Msza œw.
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”.
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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Piêkne gesty mi³oœci

Wywiad z siostr¹ Sebastian¹ Ozg¹,
opiekunk¹ parafialnej grupy Caritas
Podczas pielgrzymki do Polski w 2002 roku Jan Pawe³ II
zaapelowa³ do swoich Rodaków, aby kierowali siê „now¹
wyobraŸni¹ mi³osierdzia” wobec najbardziej potrzebuj¹cych ludzi. Jak Siostra odbiera to przes³anie Papie¿a?
Te s³owa Papie¿a, dziœ ju¿ S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, osobiœcie odbieram jako coœ bardzo pozytywnego. Mi³osierdzie
okazane bliŸniemu nie upokarza przecie¿ cz³owieka, je¿eli
w nim naprawdê widzimy samego Chrystusa, który
powiedzia³: „Coœcie uczynili jednemu z braci moich
najmniejszych, mnieœcie uczynili” (Mt 25,40). A wiêc pomagaj¹c bliŸniemu, pomagamy równoczeœnie Chrystusowi.
Okazuj¹c autentyczne mi³osierdzie, sami siê równie¿ ubogacamy. „Nowa wyobraŸnia mi³osierdzia” to te¿ nieustanne
poszukiwanie skutecznych sposobów, aby lepiej rozumieæ
i wyjœæ naprzeciw aktualnym potrzebom nierzadko zagubionego cz³owieka.
„Dopomó¿ mi Panie, aby moje oczy, rêce, s³uch, jêzyk,
nogi, serce by³y mi³osierne” te s³owa œw. siostry Faustyny
brzmi¹ jakoœ szczególnie wyraŸniej w Krakowie.
Co oznacza w praktyce byæ cz³owiekiem mi³osiernym?
A mo¿e jest to po prostu zwyczajna litoœæ?
W modlitwie œw. Faustyny jest mowa o ca³kowitym
zaanga¿owaniu siê w mi³osierdzie. A to przede wszystkim
zak³ada, by mieæ otwarte serce dla ka¿dego, umieæ zauwa¿yæ
potrzebuj¹cego, byæ uwa¿nym na s³uchanie, zainteresowanie
siê jego problemem, szanowaæ jego godnoœæ, odnosiæ siê
z delikatnoœci¹ i dobroci¹. Ludzi samotnych, cierpi¹cych
i opuszczonych mo¿na ³atwo upokorzyæ ze wzglêdu na ich
wyj¹tkowo wzmo¿on¹ wra¿liwoœæ. To osoby maj¹ce równie¿ swój honor, dlatego nie znosz¹ litoœci. St¹d te¿ nie tylko
s³owa, ale wa¿ne s¹ wszelkie gesty okazanej ¿yczliwoœci.
Parafialne oddzia³y Caritas w Polsce po roku 1989 sta³y
siê miejscem szczególnie bliskim dla wielu osób zagubionych w nowym konsumpcyjnym systemie. Komu pomagacie tu, na Azorach?
Dziêki inicjatywie Czcigodnych Ojców Franciszkanów
istnieje przy naszej azorskiej parafii „Parafialna grupa Caritas”, sk³adaj¹ca siê z siedmiu osób: Stanis³awa Olesiñska,
Irena Bieszcz, Zofia Zegarek, Marta Karcz, Janina Ostrowska, Teresa Pióro i ja.
Na ile jest to mo¿liwe, obejmuje ona trosk¹ i opiek¹ ludzi
poprzez niesienie pomocy materialnej, szczególnie rodzinom
wielodzietnym, chorym, samotnym i bezdomnym. A tych
potrzebuj¹cych jest tak naprawdê coraz wiêcej wokó³ nas.
Wystarczy rozejrzeæ siê dobrze po osiedlu, aby siê o tym
przekonaæ.
Dzieñ 11 lutego, ustanowiony przez Jana Paw³a II jako
Miêdzynarodowy Dzieñ Chorego, przyczynia siê do budowania autentycznej parafialnej wspólnoty. Ponad 100 osób
uczestniczy zawsze we Mszy œw. po³¹czonej z udzieleniem
Sakramentu Chorych. Ci, którzy nie mog¹ poruszaæ siê sami
i s¹ ciê¿ko chorzy s¹ dowo¿eni. To piêkne gesty mi³oœci!
Z czego utrzymuje siê Wasza grupa charytatywna
i jakie konkretnie realizuje zadania?
Nasza grupa charytatywna dzia³a na zasadzie niesienia pomocy, jakiej udzielaj¹ jej nasi Parafianie. Trzeba przyznaæ,
¿e s¹ niejednokrotnie bardzo hojni. Otrzymujemy od nich
dary, które potem wydajemy zg³aszaj¹cym siê do nas w potrzebie, ale te¿ zaopatrujemy ich po domach. Parafianie
przynosz¹ odzie¿, obuwie, poœciel, ¿ywnoœæ, czy te¿ przedmioty codziennego u¿ytku. W drug¹ niedzielê wrzeœnia
kwestujemy po ka¿dej Mszy œw., i za uzbierane pieni¹dze
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op³acamy obiady w szkole Nr 119 dla siedmiorga dzieci z najubo¿szych rodzin. Równie¿ czêœæ tych pieniêdzy przeznaczamy na zakup ksi¹¿ek potrzebnych do nauki w szkole.
Kancelaria parafialna pomaga finansowo osobom biednym
na zakup leków, ¿ywnoœci, zap³acenie rachunków za mieszkanie, czy te¿ inne œwiadczenia. Z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Wielkanocy, cz³onkinie z naszej grupy charytatywnej poœwiêcaj¹ swój czas i umiejêtnoœci na przygotowanie paczek, które potem wraz z ¿yczeniami roznosi siê do
domów osób chorych. W tym roku takich paczek by³o 47.
Warto tu równie¿ podkreœliæ, ¿e 50 paczek rozdano w punkcie charytatywnym bezdomnym i bezrobotnym. W tych
paczkach znajdowa³y siê dary przekazane bezinteresownie
przez ludzi z naszej parafii. By³y to nie tylko pieni¹dze, ale
te¿ i ró¿ne produkty ofiarowane od w³aœcicieli np. cukierni,
sklepu spo¿ywczego, czy Banku ¯ywnoœci. Wszystkim darczyñcom jesteœmy wdziêczni, ¿e za ka¿dym razem odpowiadaj¹ tak hojnie na apel Ojców pracuj¹cych w naszej
parafii.
Czy ³atwo dziœ spotkaæ autentycznego anonimowego
darczyñcê, który nie potrzebuje ani reklamy ani rozg³osu? A mo¿e w ogóle ju¿ nie ma bezinteresownoœci?
S¹dzê, ¿e w³aœnie w naszej azorskiej parafii mo¿na spotkaæ
autentycznych anonimowych darczyñców, którzy nie chc¹
ani rozg³osy, ani reklamy. Po prostu ofiaruj¹ swoje dary.
Rozumiej¹ potrzeby innych. Nasza grupa charytatywna
w du¿ej mierze mo¿e funkcjonowaæ w³aœnie dzieki nim. My
ze swej strony pamiêtamy o ka¿dym w naszych modlitwach.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM

Wierszyk dla dzieci
Nasza mama tak¿e by³a kiedyœ ma³a,
bawi³a siê lalkami i w gumê skaka³a.
Chocia¿ mia³a te¿ swoje zmartwienia dzieciêce,
to radoœci i œmiechu mia³a znacznie wiêcej.
Dziœ ma nas i teraz w³aœnie my, jej dzieci
jesteœmy dla niej najwiêksz¹ radoœci¹ na œwiecie.
Czasem jednak patrzy na nas z wielk¹ trosk¹,
myœl¹c: „czy mi te dzieci na ludzi wyrosn¹?”
Mamusiu kochana, czy bêdê pi³karzem,
pianist¹, kierowc¹, szewcem czy lekarzem,
nie musisz siê martwiæ, bo kiedyœ w przysz³oœci
bêdê kimœ, kto od Ciebie uczy³ siê mi³oœci.
Katarzyna Mróz
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Franciszkanie w Maroku
Papie¿ Benedykt XVI dnia 11 IV 2007 r. mianowa³
naszego wspó³brata, o. Santiago Agrelo Martíneza OFM, arcybiskupem metropolit¹ Tangeru w Maroku. Arcybiskup
urodzi³ siê w 1942 r., œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w Composteli w 1966 r. Studia specjalistyczne w zakresie liturgii
odby³ w Papieskim Uniwersytecie w Salamance i w benedyktyñskim Uniwersytecie Œwiêtego Anzelma w Rzymie, gdzie
otrzyma³ stopieñ doktora. Potem przez wiele lat by³ wyk³adowc¹ liturgii w uczelni swego Zakonu - Papieskim Ateneum
Antonianum w Rzymie. Po powrocie do ojczyzny pe³ni³
ró¿ne odpowiedzialne funkcje zakonne i obowi¹zki duszpasterskie. Nominacja na arcybiskupa Tangeru zasta³a go na
stanowisku proboszcza jednej z hiszpañskich parafii wiejskich.
Bracia Mniejsi Franciszkanie w tym muzu³mañskim
kraju, jakim jest Maroko, s¹ obecni od czasów œw. Franciszka
z Asy¿u, czyli od pocz¹tków XIII wieku i pozostaj¹ w tam
do dziœ, z wyj¹tkiem krótkich przerw w wiekach XVI i XIX.
Pocz¹wszy 1225 r. wielu z nich Stolica Apostolska podnosi³a
do godnoœci biskupiej.
Ich prawie oœmiowiekowy dialog, prowadzony przede
wszystkim w milczeniu i w s³u¿bie ludziom najbiedniejszym,
jest zgodny z proœb¹ samego œw. Franciszka. Jan Pawe³ II
w swojej homilii, wyg³oszonej do zgromadzonych wiernych
w Casablance 19 VIII 1985 r. móg³ wiêc powiedzieæ:
„Czerpcie inspiracje i przyjmujcie wzory szczególne
z dziedzictwa waszej wspólnoty. Myœlê o tych wszystkich,
którzy ¿yli tu wed³ug tradycji franciszkañskiej”.
Tym razem, z braku miejsca, skupimy nasz¹ uwagê
na niektórych przyk³adach owej „tradycji franciszkañskiej”
w Maroku, tak jak ukazuje je historia misji.
Podwaliny pod ich obecnoœæ w tym kraju po³o¿yli mêczennicy. Na pierwszym miejscu stawiamy tu piêciu braci pos³anych przez œw. Franciszka w 1219 r., którzy w nastêpnym
roku ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w Marrakeszu. Byli to
W³osi: br. Berard i jego towarzysze, którzy 16 stycznia 1220 r.
ofiarowali swoje ¿ycie za Chrystusa. Druga zaœ grupa, to
siedmiu mêczenników z Ceuty z 1227 r. Inny mêczennik, brat
Andrzej ze Spoleto, tak¿e W³och, zmar³ 1532 r. Najbardziej
znany ze wszystkich jest Jan z Prado, odnowiciel misji w Maroku i od 1637 r. prefekt apostolski w Marrakeszu. Kroniki
mówi¹ jeszcze o wielu innych zakonnikach, którzy znaleŸli
œmieræ w czasie napadów w swoich siedzibach, albo przez
maltretowanie.
Piêkn¹ kartê w historii misji franciszkañskiej w Maroku
stanowi s³u¿ba wiêŸniom. Ju¿ w 1226 r. papie¿ Honoriusz II
z myœl¹ o wiêŸniach prosi³ arcybiskupa Toledo o wys³anie
na te ziemie Braci Kaznodziejów (dominikanow) i Braci
Mniejszych. Odt¹d troska o wiêŸniów by³a bardzo wa¿nym
zadaniem dla Koœcio³a w Maroku i trwa³a a¿ do ostatnich lat
XVIII w. ¯ycie i dzia³alnoœæ franciszkanów wœród wiêŸniów
w Maroku jest znana przede wszystkim dziêki archiwom
Œwiêtej Kongregacji Propagandy Wiary i hiszpañskiej Prowincji Franciszkanów œw. Jakuba, odpowiedzialnej za misje
w Maroku, pocz¹wszy od 1630 r.
W przeciwieñstwie do Zakonu Trynitarzy i Zakonu Naszej
Pani od Wykupu Niewolników, a tak¿e z niektórych innych
Kongregacji, którzy w ró¿nych okolicznoœciach i poprzez
wyj¹tkowe dzia³ania d¹¿yli do uwolnienia jeñców, franciszkanie nie prowadzili akcji wykupu niewolników, ale
podejmowali ¿ycie pomiêdzy nimi. Dziel¹c z nimi warunki
¿ycia, pomagali im, wed³ug swoich mo¿liwoœci, dŸwigaæ
ciê¿ar niewoli. W niektórych wypadkach byli nawet na równi
z nimi karani. Opisy ich ¿ycia razem z niewolnikami niektórych braci s¹ doprawdy wzruszaj¹ce. Jeden z historyków
Marrakeszu w 1646 r. œwiadczy, ¿e ¿yli w tych samych wiêzieniach, co oni, w pomieszczeniach podziemnych, czêsto
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posêpnych i mokrych, „znoœnych tylko dla tego, kto nosi w sobie pragnienie cierpienia i jest przygotowany na mêczeñstwo”.
W wiêzieniach tych jednak zakonnicy mogli mieæ ma³¹
kapliczkê, swoje mieszkanko i infirmeriê. W Meknes mieli
szkó³kê nauki czytania i jêzyka arabskiego, tak¿e dla Marokañczyków. Na co dzieñ dzielili zaœ wszystkie problemy
wiêŸniów, pomagaj¹c im wszystkimi dostêpnymi sobie œrodkami. Zwykle ca³e swoje ¿ycie przepêdzali w wiêzieniu, chocia¿ mogli do niego wchodziæ i wychodziæ oraz z pewn¹
swobod¹ dzia³aæ na korzyœci uwiêzionych. ¯yli w straszliwym osamotnieniu, a w pewnych okresach – w ekstremalnych niedostatkach. Niektórzy z braci spêdzali swoje dni na
czyszczeniu i praniu odzie¿y wiêŸniów. Niestety, napiêcia
i konflikty w³adców Maroka z w³adcami pañstw europejskich, zw³aszcza z Hiszpani¹, a tak¿e wypadki w miastach,
w których byli zamkniêci, odbija³y siê na bardzo negatywnie
zarówno na ¿yciu wiêŸniów, jak i samych misjonarzy. Wiele
razy byli ofiarami ciemiê¿enia, ucisku, kradzie¿y, bicia,
fa³szywych oskar¿eñ, a tak¿e niszczenia ich mieszkañ.
Misjonarze wiêzienni starali siê, zw³aszcza wieczorami,
kiedy wiêŸniowie powracali z pracy, sprawowaæ Eucharystiê
i inne sakramenty oraz nauczaæ katechizmu. Istnia³y tak¿e
bractwa w wiêzienne, wœród których dominowa³y: franciszkañski Trzeci Zakon, Ró¿añcowe i Mi³osierdzia. W 1672 r.,
z nastaniem su³tana Mulay Ismaila, prawie wszyscy wiêŸniowie zostali zgrupowani, a¿ do osi¹gniêcia w 1689 r. liczby
3000, w Meknes, gdzie byli zatrudnieni przy budowie miasta.
W Meknes ¿ycie wiêŸniów i zakonników by³o nieco ³atwiejsze, zw³aszcza dziêki wielkodusznoœci su³tana
wobec zakonników. Zajmowali siê tak¿e apostatami z chrzeœcijañstwa i w miarê mo¿liwoœci niewolnikami. Niekiedy
zdarza³y siê nawet przypadki przyjaŸni i dialogu z muzu³manami, tak¿e na tematy religijne.
W nastêpnych wiekach, a¿ po wieki XIX i XX, równie¿ nie
brakuje braci franciszkanów, zarówno hiszpañskich, jak te¿
francuskich, pracuj¹cych z prostot¹ i pokor¹. Na pierwszym
miejscu wypada podkreœliæ ich pracê na rzecz studium jêzyka
arabskiego, literackiego i dialektów, a tak¿e opracowywania
antologii tekstów i s³owników arabsko-hiszpañskich.
Wymieñmy tu tylko gramatykê i s³ownik, które opracowa³
o. Pedro Sarrionandia (1905), potem gramatykê jêzyka arabskiego klasycznego o. Rafaela Gonzaleza (1910). Zas³u¿ony
i godny pamiêci jest o. José Lerchundi (1836-1896), w latach
1877 -1896 prefekt apostolski w Maroku.
Z kolei Francuzi szczyc¹ siê. osob¹ i œwiadectwem brata
Charles-André Poissonniera (1897-1938), dog³êbnie przejêtego duchowoœci¹ Charlesa de Foucauld, który umar³ na tyfus w wieku 40 lat, pielêgnuj¹c chorych do granic wytrzyma³oœci.
W jednym z listów napisa³ dos³ownie: „Odk¹d tu przyszed³em, poprzez moje wcielenie siê w naród, poœród którego
¿yjê, w pewien sposób jestem Marokañczykiem, a poprzez
wiarê tak¿e cz³onkiem Chrystusa. Mam wra¿enie, ¿e we mnie
Chrystus sta³ siê Marokañczykiem i ¿e On sam modli siê za
swoich braci Marokañczyków”. Wyj¹tkow¹ postaci¹ jest
jedyny franciszkanin konwertyta z islamu, o. Jean-Mohammed
Abd-el-Jalil (1904-1979), profesor jêzyka i literatury arabskiej
w Instytucie Katolickim w Pary¿u, który w swoich licznych
publikacjach ukazywa³, nie zacieraj¹c ró¿nic, chrzeœcijanom
oblicze islamu, a muzu³manom chrzeœcijañstwa.
W Maroku aktualnie istnie jeszcze 9 braterskich wspólnot
franciszkañskich (OFM), w tym piêæ o tradycji hiszpañskiej
(Alhocemas, Larache, Nador, Tanger (2 wspólnoty), Tetuán)
i trzy o proweniencji francuskiej (Casablanca, Meknes, Rabat). Dzisiaj maj¹ one charakter miêdzynarodowy i stanowi¹
Federacjê Franciszkañsk¹ w Maroku. Maj¹ równie¿ swoje
wspólnoty Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi,
w których s¹ równie¿ Polki.
o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM
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My, Nowy Naród

Engelbert Eberchard Back, Œwiêta Rita, matka wdowa,
zakonnica, Wydawnictwo Sióstr Œwiêtego Augustyna,
Kraków 2000.
Œwiêt¹. Ritê z powodzeniem mo¿na nazwaæ jak stwierdzi³
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II ekspertem od cierpienia. Zna³a
chyba wszystkie jego odcienie. Nie by³ jej obcy smutek
doznanego zawodu, gorzki smak upokorzenia, problemy
¿ycia rodzinnego z mê¿em awanturnikiem, trwoga o los
dzieci, ból po stracie najbli¿szych, a tak¿e cierpienie fizyczne
zwi¹zane z otrzymanym stygmatem. Bez cienia przesady
mo¿na j¹ równie¿ nazwaæ ekspertem od mi³oœci i przebaczenia. Szczer¹ mi³oœci¹, p³yn¹c¹ z coraz doskonalszego
zjednoczenia z Bogiem, obejmowa³a wszystkich, zarówno
rodzinê, przyjació³ jak i wrogów. Pod¹¿aj¹c drog¹ duchowoœci œw. Augustyna, nauczy³a siê doskonale rozumieæ
boleœci ludzkiego serca. W wierze odnalaz³a niewzruszon¹
si³ê, by byæ kobiet¹ pokoju w ka¿dej sytuacji. Z mi³oœci
wyp³ywa³o przebaczenie. Œw. Rita przebaczy³a zabójcom
mê¿a i doprowadzi³a do pojednania zwaœnionych rodzin,
powstrzymuj¹c tym samym zwyczajow¹ wendettê.
Po œmierci mê¿a i synów, Rita wst¹pi³a do klasztoru Sióstr
Augustianek w w³oskim miasteczku Cascia. Jako zakonnica
oddawa³a siê ¿yciu modlitewnemu, ascezie, surowym praktykom pokutnym; przez pewien czas ¿ywi³a siê sam¹
Eucharysti¹. Ofiarnie pomaga³a chorym i biednym. Mimo
tego pos³uszeñstwo i pokora Rity by³y wystawiane na ciê¿kie
próby. Prze³o¿ona kaza³a jej spe³niaæ wiele bezsensownych
pos³ug, miêdzy innymi dwa razy dziennie musia³a podlewaæ
suchy badyl w ogrodzie. Po kilku latach zdarzy³ siê cud,
patyk o¿y³ i wyrós³ na dorodn¹ winoroœl. Do dziœ mo¿na j¹
podziwiaæ w zak¹tku klasztornego podwórza. W Wielki
Pi¹tek 1443 r. Rita naznaczona zosta³a stygmatem. Podczas
modlitwy przed krucyfiksem, z korony cierniowej Chrystusa
oderwa³ siê jeden kolec i wbi³ siê w jej czo³o. Nosi³a tê ranê
przez piêtnaœcie lat do koñca swego ¿ycia. Tu¿ przed
œmierci¹ mia³ miejsce kolejny cud. Le¿¹c na ³o¿u œmierci,
poprosi³a kuzynkê o ró¿ê z rodzinnego ogrodu. By³ œrodek
zimy, wiêc proœba wydawa³a siê nierealna, a jednak kuzynka
znalaz³a na wskazanym krzaku piêkny czerwony kwiat.
I dlatego ró¿a pozosta³a symbolem œw. Rity.
Ka¿dego roku 22 maja, w rocznicê jej narodzin do nieba,
we wszystkich miejscach kultu Œwiêtego odbywaj¹ siê
specjalne nabo¿eñstwa, po³¹czone z b³ogos³awieñstwem ró¿.
Szczególnie uroczysty charakter maj¹ obchody w Cascia,
gdzie w miejscowym sanktuarium w szklanej trumny
przechowywane jest wolne od rozk³adu cia³o œw. Rity.
W Polsce miejscami jej kultu s¹ Kraków i Nowy S¹cz.
W Krakowie wierni od wielu lat modl¹ siê o potrzebne ³aski
przed wielk¹ figur¹ Œwiêtej w koœciele oo. Augustianów pod
wezwaniem œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Tam te¿
przechowywany jest jej relikwiarz.
Niniejsza ksi¹¿ka, to pierwszy w jêzyku polskim pe³ny
¿yciorys œw. Rity – „Patronki spraw trudnych”. W Polsce
wci¹¿ poszerza siê kr¹g jej czcicieli. Siostry Augustianki,
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, postara³y siê, we
wspó³pracy z o. prof. dr Stanis³awem Ziemiañskim, przet³umaczenia z jêzyka niemieckiego jej ¿yciorysu, opracowanego przez E. E. Backa. „Ksi¹¿ka ta pisze o. Ziemiañski
przybli¿a œwiêt¹, która po³¹czy³a w swoim ¿yciu trud pracy
oraz mi³osierdzie chrzeœcijañskie z g³êbok¹ mistyk¹ cierpienia. Postaæ œw. Rity mo¿e stanowiæ wzór dla kobiet ró¿nego
stanu, dla katoliczek œwieckich i zakonnic. Oby œw. Rita by³a
bardziej znana w naszej OjczyŸnie i wyjednywa³a potrzebuj¹cym ³aski u Boga”.
Bo¿ena Migda

Maj to czas kwitnienia polskich kwiatów i polskiego patriotyzmu zakorzenionego w Koœciele. Majowy ch³ód pomaga
skupieniu siê nad ksi¹¿k¹ Benedykta XVI Jezus z Nazaretu.
Jak¹ pomoc znajdzie moja polska dusza na kartach tej ksi¹¿ki?
Stoi ona na pó³ce obok Pamiêæ i to¿samoœæ Jana Paw³a II.
Jan Pawe³ II w czêœci: Myœl¹c ojczyzna... (Ojczyzna naród
pañstwo), w rozdziale 13. Pojêcie narodu, podaje tak¹ definicjê:
„Termin „naród” oznacza tê spo³ecznoœæ, która znajduje swoj¹
ojczyznê w okreœlonym miejscu œwiata i która wyró¿niasiêwœród
innych w³asn¹ kultur¹. Katolicka nauka spo³eczna uwa¿a
zarówno rodzinê, jak i naród za spo³ecznoœci naturalne, a wiêc nie
owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie mo¿na ich
zast¹piæ w dziejach ludzkoœci. Nie mo¿na na przyk³ad zast¹piæ
narodu pañstwem, choæ naród z natury pragnie zaistnieæ jako
pañstwo, czego dowodz¹ dzieje poszczególnych narodów europejskich i polska historia”. Dalej znajdujê przypomnienie zapisów
Starego Testamentu o powo³aniu przez Boga narodu, nadanie mu
kszta³tu i w³aœciwoœci okreœlonych prawem Dekalogu. Wœród innych narodów œwiata zosta³ on wyró¿niony zadaniem „specjalnym”. Bo oto, „Gdy (...) nadesz³a pe³nia czasu, zes³a³ Bóg Syna
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupi³ tych, którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ
przybrane synostwo” (Ga 4,4-5). Od tego momentu ma miejsce
„rodzenie siê” w innym porz¹dku” (s.76), czyli pojawi³ siê nowy
„naród” – Lud Nowego Przymierza, który „ze wszystkich
narodów œwiata przybiera swoich obywateli,obywateli królestwa
o charakterze nie ziemskim, lecz niebieskim” (Sobór Watykañski
II, Konstytucja Lumen gentium, 13).
Niema³o czasu spêdzi³em, szukaj¹c problematyki narodu
w dzie³ach kard. J. Ratzingera, ale raczej znajdowa³em rozmaite
odniesienia do pañstwa. Tym bardziej w Jezusie z Nazaretu,
w rozdziale 4. Kazanie na Górze, poruszy³ mnie ustêp: Czwarte
przykazanie – rodzina, naród i wspólnota uczniów Jezusa. To
powi¹zanie jest zgodne z Magisterium Koœcio³a wi¹¿¹cym relacje polityczne z Koœcio³em przy omawianiu IV przykazania
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego, nr 2234-2246). Katechizm nie
podejmuje problematyki narodu, wiêc stanowisko obu naszych
Papie¿y, wyra¿one w ich ksi¹¿kach, by³o dla mnie godne uwagi.
Benedykt XVI w swej ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu, na kanwie
IV przykazania (s.103), wychodzi od znanej kontrowersji: Gdy
Jezusowi powiedziano, ¿e „Oto Twoja Matka i Twoi bracia
stoj¹ na dworze i chc¹ mówiæ z Tob¹”, On, wyci¹gn¹wszy rêkê
ku swoim uczniom, odpowiedzia³: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe³ni wolê Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi
jest bratem, siostr¹ i matk¹” (Mt 12, 47-50). Zawarte w tych
s³owach pewne „z³amanie” praw Tory i wynik³ych z niej relacji
do ³adu spo³ecznego by³o mo¿liwe tylko dlatego, ¿e Jezus tak¿e
by³ Prawodawc¹, by³ Bogiem. „Pojawia siê tu jednak pytanie:
Czy w³aœciwe i s³uszne by³o tworzenie takiej nowej spo³ecznoœci
uczniów, która by³a oparta ca³kowicie na relacji do Niego? Czy
w³aœciwe by³o pomin¹æ ca³y ³ad spo³eczny «wiecznego Izraela,
który zosta³ za³o¿ony przez Abrahama, Izaaka i Jakuba i opary na
wiêzach krwi i jako taki istnieje»?” (s. 105).
Szukaj¹c odpowiedzi, trzeba m.in. wskazaæ na przyst¹pienie do nowej wspólnoty wszystkich narodów ziemi, tych,
którzy do Boga mog¹ mówiæ „Ojcze”. „Tutaj dokonuje siê
proces (...) Konkretne ustalenia spo³eczne i prawne, normy
polityczne nie bêd¹ ju¿ uwa¿ane za prawo sakralne, obowi¹zuj¹ce w ich dos³ownoœci we wszystkich czasach, a st¹d
tak¿e dla wszystkich narodów. Decyduj¹ca jest odt¹d zasadnicza wspólnota woli z Bogiem, darowana nam przez Jezusa.
Na fundamencie tej wspólnoty ludzie i narody mog¹ swobodnie
decydowaæ, co w politycznej i spo³ecznej strukturze tej wspólnoty woli jest odpowiednie, i same mog¹ tworzyæ struktury
prawne (…)”.
cd. na s. 6
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Pierwszy Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

Centrum Jana Paw³a II
„Nie lêkajcie siê!”
„Nie lêkajcie siê! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na
oœcie¿ drzwi Chrystusowi (…) otwórzcie granice pañstw,
ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich
dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”.
Jan Pawe³ II, 22 paŸdziernika 1978 r.
Mo¿na ju¿ dziœ powiedzieæ, ¿e to wielkie dzie³o S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II kontynuowane bêdzie w miejscu, które
tak naprawdê sam stworzy³, tj. przy Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach.
Po trudnym, paroletnim okresie uzgodnieñ pomiêdzy Gmin¹
Kraków i Kuri¹ Krakowsk¹, a tak¿e dzia³añ, dosz³o do tego, ¿e
mo¿liwa jest budowa Centrum Jana Paw³a II. Po³¹czone
Komisje Mienia i Infrastruktury Rady Miasta Krakowa wyda³y
pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ wymiany gruntów. Tym samym
Prezydent Miasta Krakowa móg³ podpisaæ z ks. Janem Kabziñskim, prezesem Centrum, umowê o tej¿e wymianie gruntów.
Umowa ta by³a sygnalizowana w ubieg³ym roku listem intencyjnym pomiêdzy w³adzami Miasta Krakowa i ks. kard.
Stanis³awem Dziwiszem, reprezentuj¹cym Kuriê Krakowsk¹.
Pragnê jednak przypomnieæ, ¿e sprawa dotyczy jeszcze
poprzedniej kadencji Rady Miasta Krakowa, a rozbija³a siê
o s³uszny protest Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia z klasztoru
w £agiewnikach, które nie wyra¿a³y zgody na poprowadzenie
przez teren Sanktuarium budowy czteropasmowej jezdni,
lansowanej przez w³adze miasta. Siostry by³y wspierane przez
znacz¹c¹ liczbê radnych miasta Krakowa. Okaza³o siê jednak,
¿e przy dobrej woli obu stron ugoda jest mo¿liwa.
Dnia 18 maja 2007 r., w kolejn¹ rocznicê urodzin Jana
Paw³a II, w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach odby³a siê uroczysta, koncelebrowana Msza Œwiêta
oraz poœwiêcenie Krzy¿a i miejsca budowy Centrum Jana
Paw³a II „Nie lêkajcie siê!”. Poœwiêcenia dokona³ Metropolita Krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz w asyœcie bardzo
du¿ej liczby dostojników Koœcio³a, obecnoœci osób zakonnych, licznych pielgrzymów, krakowian i zaproszonych
goœci. Poœwiêcony krzy¿ równie¿ jest zwi¹zany z naszym
Papie¿em, poniewa¿ zosta³ wykonany ze stalowych elementów o³tarza, przy którym Jan Pawe³ II 18 sierpnia 2002 r. na
B³oniach Krakowskich sprawowa³ Mszê œw. podczas swej
ojczyŸnianej pielgrzymki. Mo¿na go ogl¹daæ od strony
polowego o³tarza z tarasu przed œwi¹tyni¹, a tak¿e z wie¿y
widokowej Bazyliki Bo¿ego Mi³osierdzia.
Bez w¹tpienia bêdzie to ¿ywy pomnik Naszego Ojca Œwiêtego,
zwi¹zanego z tym miejscem nie tylko poprzez swoj¹ pracê
w Zak³adach „Solvay”, ale równie¿ przez to, ¿e z Jego inicjatywy
i przy Jego wsparciu powsta³o Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w Krakowie. A wiêc bêdzie to Jego miejsce, miejsce, któremu
bêdzie b³ogos³awi³ z nieba, i które bêdzie promieniowa³o na ca³y
œwiat s³owami Jego nauczania i Bo¿ym Mi³osierdziem.
Bêdê stara³ siê informowaæ Pañstwa na bie¿¹co o postêpach prac zwi¹zanych z budow¹ Centrum. Myœlê, ¿e przy
naszym duchowym i materialnym wsparciu powstanie
jeszcze jeden pomnik niezapomnianego Ojca Œwiêtego.
Boles³aw Kosior

W dniach 12 i 13 maja odby³ siê w Krakowie Kongres Akcji
Katolickiej. Patronat nad Kongresem objêli ks. kard.
Stanis³aw Dziwisz i ks. kard. Franciszek Macharski. Goœæmi
Kongresu byli cz³onkowie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (KIAK), a tak¿e: Krystyna Mochliñska – b. prezes
Instytutu Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, prof. Dino
Buffo, ks. prof. Jan Machniak, Piotr Boroñ senator RP.
Kongres rozpocz¹³ siê uroczyst¹ Msz¹ œw. odprawion¹ w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem kard. Stanis³awa Dziwisza.
Podczas Mszy œw. zosta³ poœwiêcony sztandar Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej. Do tego sztandaru w homilii odniós³
siê Metropolita Krakowski. Powiedzia³, ¿e znak, który otrzymuje
krakowska Akcja Katolicka nale¿y chroniæ jak najwy¿sze dobro,
poniewa¿ jest on symbolem, pod którym wystêpujemy w imiê
Chrystusa. Uroczystoœciom na Wawelu towarzyszy³ sztandar
naszej azorskiej Akcji Katolickiej z pocztem sztandarowym w osobach Krystyny Sordyl, Anny Piekarz i Boles³awa Kosiora.
Podczas spotkania w Filharmonii (od godz. 12), zosta³y
wrêczone medale AK, z³o¿one podziêkowania i wyg³oszone
wyk³ady okolicznoœciowe. O godz. 16:30 w Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia odby³y siê: dalsze odczyty, oraz spotkania
cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia. Dzieñ ten zakoñczy³
w Bazylice Mariackiej uroczysty koncert Chóru Mariañskiego.
W niedzielê 13 maja cz³onkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w procesji ku czci œw. Stanis³awa. Nasz POAK bra³
czynny udzia³ uroczystej w procesji wraz z pocztem sztandarowym, w którym tym razem by³y same Panie: Stanis³awa
Olesiñska Anna Piekarz i Teresa Majcher. Po Mszy œw. na
Ska³ce, uczestnicy kongresu przejechali „Poci¹giem Papieskim” z £agiewnik do Wadowic.
W ocenie wielu osób I Kongres odrodzonej Akcji Katolickiej
w naszej Archidiecezji by³ udanym spotkaniem zaanga¿owanych katolików. Od siebie mogê dodaæ, ¿e po³¹czenie go ze
Œwiêtem œw. Stanis³awa mia³o te¿ swój wymowny wymiar.
Króluj nam Chryste!
Boles³aw Kosior

My, Nowy Naród dc ze s. 5
Na tej podstawie „konkretne polityczne i spo³eczne struktury
zosta³y pozbawione bezpoœredniego charakteru sakralnego i wyjêtez obszaruprawodawstwa ustanowionegoprzezBoga oraz pozostawione wolnoœci cz³owieka, który zosta³ utwierdzony przez
Jezusa w woli Bo¿ej i w jej œwietle uczy siê rozpoznawaæ, co jest
s³uszne i dobre. Z biegiem czasu wolnoœæ ta zosta³a wyrwana
z Bo¿ej perspektywy i ze wspólnoty ¿ycia z Jezusem. Wolnoœæ
zorientowana na uniwersalizm i na w³aœciwie rozumiany œwiecki
charakter, zosta³a przemieniona na œwieckoœæ absolutn¹ na „laicyzm”, w który panuje „zapomnienie o Bogu i nastawienie
wy³¹cznie na sukces …” (s. 107-108).
Istniej¹ wiêc dwa krzy¿uj¹ce siê porz¹dki rzeczy: porz¹dek
Ludu Bo¿ego oraz porz¹dek spo³eczny i polityczny. W tym
pierwszym, id¹cym przez wszystkie narody, nie wszyscy
zaliczaj¹ siê do Ludu Bo¿ego. W tym drugim ka¿dy naród
powinien byæ suwerenny w okreœleniu w³asnego kszta³tu.
Chrzeœcijañska wizja œwiata jest wiêc sprzeczna z masoñsk¹
wizj¹ „narodu” Europejczyków pozbawionych Boga i zbiorowej
pamiêci. St¹d tak wielkie zapamiêtanie i nacisk na usuniêcie
z przestrzeni publicznej imienia Chrystus, a nawet s³ów pochodnych. Nie ma te¿ powodu do powo³ania jednego, europejskiego
lub œwiatowego narodu. Natomiast Koœció³ oczekuje od nas
powiêkszania na ró¿ne sposoby liczebnoœci Ludu Bo¿ego, tak¿e
przez przyk³ad funkcjonowania zdrowego, dobrze zorganizowanego spo³eczeñstwa, czerpi¹cego inspiracjê i si³y z Prawa
Bo¿ego. I na tym niech opiera siê nasz patriotyzm.
Andrzej Stoch

