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Aktualny stan procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
2 kwietnia 2007 r. zakoñczy³ siê diecezjalny etap procesu
beatyfikacyjnego Jana Paw³a II. Zebrane materia³y zosta³y
przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tym
samym rozpocz¹³ siê watykañski etap jednego z najszybszych
procesów kanonizacyjnych w nowo¿ytnej historii Koœcio³a.
Do Watykanu trafi³y cztery skrzynie zawieraj¹ce odpisy
akt zgromadzonych w czasie trwania diecezjalnego etapu
procesu, ró¿ne pisma Jana Paw³a II oraz listy adresowane do
biura postulatora . Zbieranie dowodów œwiêtoœci Papie¿a Polaka powierzono ks. S³awomirowi Oderowi. Pracê postulatora kontynuuje on tak¿e w drugiej fazie procesu, która jak
mówi „bêdzie polega³a na wybraniu z ca³ego ogromu zebranego surowca prawdziwych pere³ ukazuj¹cych œwiêtoœæ Jana
Paw³a II”. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zostanie
opracowana tzw. „pozycja”, na podstawie której konsulatorzy
kongregacji, póŸniej biskupi i kardyna³owie, a w koñcu sam
Ojciec Œwiêty bêd¹ mogli zapoznaæ siê z heroicznym charakterem ¿ycia Jana Paw³a II i wyrobiæ sobie ostateczny os¹d.
Pierwsza faza procesu zakoñczy³a siê w rekordowym tempie. Nikt jednak nie jest w stanie odpowiedzieæ na pytanie,
kiedy wo³anie wiernych podczas pogrzebu Jana Paw³a II
„Santo subito! Natychmiast Œwiêty!” zostanie potwierdzone
przez Koœció³. Ks. Oder od samego pocz¹tku podkreœla, ¿e
proces ma byæ przeprowadzony przede wszystkim z zachowaniem wszelkich norm. Jednak mimo ogromnej troski o jego
rzetelnoœæ i tak jest to najbardziej dynamiczny proces w historii Koœcio³a. Zw³aszcza jego pierwsza faza, to znaczy okres,
jaki min¹³ od œmierci Ojca Œwiêtego do rozpoczêcia procesu,
zdecydowanie jest najkrótszy podkreœla ks. Oder.
– Przebieg fazy diecezjalnej, czyli zbierania materia³ów,
jest porównywalny do tempa, w jakim toczy³ siê proces
b³. Matki Teresy z Kalkuty.

Do biura postulatora codziennie nap³ywaj¹ setki œwiadectw.
Dotycz¹ ró¿nych aspektów ¿ycia: zarówno zwi¹zanych ze
zdrowiem, jak i prac¹, sytuacj¹ rodzinn¹, ekonomiczn¹,
uczuciow¹. Wy³ania siê z nich Papie¿ przede wszystkim
bardzo bliski. Wielu ludzi nie nazywa go inaczej, jak „nasz
Papie¿”, albo jeszcze bardziej familiarnie „nasz Karol”.
Listy, tak¿e zostawiane na grobie S³ugi Bo¿ego, zawieraj¹
setki œwiadectw cudów za przyczyn¹ Jana Paw³a II. S¹ one
skrzêtnie zbierane. Ks. Oder informuje, ¿e bardzo wiele
³ask dotyczy uzdrowienia z choroby nowotworowej. Jednak Kongregacja jest ostro¿na. Przy uzdrowieniach z raka
wymaga weryfikacji ostatecznego charakteru uzdrowienia, na co trzeba od 5 do 10 lat. Dlatego te¿ jako przypadek
niewyt³umaczalnego z naukowego punktu widzenie uzdrowienia biuro postulacji wybra³o do procesu beatyfikacyjnego uleczenie 46-letniej zakonnicy z choroby Parkinsona.
„By³am chora i nagle wyzdrowia³am. To wiem” – mówi
s. Marie-Simon-Pierre. Mimo, ¿e jej œwiadectwo mo¿e
mieæ kluczowe znaczenie dla beatyfikacji Papie¿a Polaka
z jej ust nie pada jednak s³owo „cud”. Decyzjê w tej sprawie uzdrowiona zostawia Koœcio³owi. Materia³y dokumentuj¹ce przebieg jej choroby trafi³y do Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.

Wyobra¿anie Boga

Sytuacja siê zmieni³a, gdy Bóg zst¹pi³ na ziemiê. Wiadomo
by³o nadal, ¿e Bóg Ojciec nie ma fizycznej postaci: «Albowiem od stworzenia œwiata niewidzialne Jego przymioty
wiekuista Jego potêga oraz bóstwo staj¹ siê widzialne dla
umys³u przez Jego dzie³a... » (Rz 1, 20). Natomiast „Chrystus
Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego... Zechcia³ bowiem
Bóg, by w Nim zamieszka³a ca³a Pe³nia i aby przez Niego
i dla Niego znów pojednaæ wszystko ze sob¹: i to, co na
ziemi, i to, co w niebiosach...” (Kol 1,15-20). Chrzeœcijañska
wiara w Boga Jedynego w Trójcy Œwiêtej okaza³a siê zbyt
wielka, aby jakiekolwiek „animalizmy” mog³y byæ atrakcyjne. Pogañscy bogowie i ich „wizualizacje” upad³y, gdy¿ sta³o
siê oczywiste, ¿e ich wyznawcy „Podaj¹c siê za m¹drych stali
siê g³upimi. I zamienili chwa³ê niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy œmiertelnego cz³owieka, ptaków, czworono¿nych zwierz¹t i p³azów.” (Rz 1, 22-23).
Ze wzglêdu na cz³owieczeñstwo Jezusa, w odró¿nieniu od
judaizmu i islamu, w chrzeœcijañstwie nie by³o przeszkód
doktrynalnych dla Jego obrazowania.

Wierzê, ¿e wydarzeniem minionego wieku, najbardziej
wa¿¹cym na przysz³ych losach œwiata, nie oka¿¹ siê wojny,
liczne rzezie ani wielkie wynalazki, lecz objawienie siê Pana
Jezusa siostrze Faustynie i powstanie kultu Bo¿ego Mi³osierdzia. W jednym z widzeñ Jezus poleci³ siostrze Faustynie:
Wymaluj obraz wed³ug rysunku, który widzisz, z podpisem:
Jezu ufam Tobie (Dz. 47). O ile wiem jest to jedyne znane Bo¿e
polecenie zobrazowania Boga.
W Starym Testamencie najpierw by³o Bo¿e pouczenie:
«Nie bêdziesz móg³ ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden
cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza... » (Wj 33, 20).
Nastêpnie Moj¿esz zakaza³ przedstawiania Jahwe (Pwt 4, 15-18):
«Pilnie siê wystrzegajcie... abyœcie nie post¹pili niegodziwie
i nie uczynili sobie rzeŸby przedstawiaj¹cej podobiznê
mê¿czyzny lub kobiety... jakiegokolwiek zwierzêcia... jakiegokolwiek ptaka... podobiznê czegokolwiek... ». By³y to
bardzo racjonalne ustalenia, bo ówczeœni ludzie zwykli
przypisywaæ moc bosk¹ ró¿nym, niekiedy dziwnym, stworzeniom.

O ³askach otrzymanych nale¿y powiadomiæ Postulatora Beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II:
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A
00184 Roma, Italia
Przedruk za biuletynem: „Radio Vaticana”
(kwiecieñ-paŸdziernik 2007 r.) wydanie polskie
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Informacje duszpasterskie
02.08. – uroczystoœæ Matki Bo¿ej Anielskiej z Porcjunkuli,
patronki naszej Prowincji Franciszkañskiej. Msze œw. w tym
dniu o godz.: 6:30; 7; 8; 9; i 18:30. O godz. 18 nabo¿eñstwo
maryjne. W tym dniu wierni maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³nego. Od godz. 9 kap³ani bêd¹ odwiedzaæ chorych
parafian. O godz. 17 – Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
03.08. – pierwszy pi¹tek miesi¹ca, o godz. 18 nabo¿eñstwo
do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Na Mszy œw. wieczornej modlimy siê w intencji Misji œw. i misjonarzy.
04.08. – pierwsza sobota miesi¹ca od 21-21:37 „Wieczór
z Janem Paw³em II”
12.08. – o godz. 18 Msza œw. w intencji ¿ywego ró¿añca
i zmiana tajemnic.
15.08. – uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê, o godz. 19 nabo¿eñstwo
maryjne.
26.08. – XXI niedziela zwyk³a uroczystoœæ Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. O godz. 19 nabo¿eñstwo maryjne.
01.09. – o godz. 8 Msza œw. na rozpoczêcie nowego roku
szkolnego i katechetycznego dla uczniów wszystkich szkó³
naszej parafii.

Na zielonej Ukrainie…
W lipcu 2006 roku zosta³em mianowany przez genera³a
naszego Zakonu, o. José R. Carballo OFM, wizytatorem
generalnym Prowincji Œwiêtego Micha³a Archanio³a Zakonu Braci Mniejszych na Ukrainie. Zakon franciszkañski
w pewnym sensie przetrwa³ na terenie Ukrainy w osobie
o. Martyniana Darzyckiego, przynale¿¹cego do polskiej
Prowincji Niepokalanego Poczêcia NMP.
O. Martynian Wojciech Darzycki urodzi³ siê w 1918 r.
w miejscowoœci Jagie³³a ko³o Przeworska. Do Zakonu
wst¹pi³ w 1934 r. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³
w 1943 r. Po ponad rocznym pobycie i pracy duszpasterskiej we Lwowie, w paŸdzierniku 1944 r. uda³ siê na
wschód, do ¯ytomierza (œrodkowa Ukraina), gdzie
rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ wœród tamtejszej, polskiej i katolickiej spo³ecznoœci. Jako duszpasterz
obs³ugiwa³ wspólnoty katolickie w 10 powiatach województwa ¿ytomierskiego i kijowskiego. Jego pos³uga
na tamtym terenie trwa³a do marca 1946 r. Wtedy
bowiem zosta³ aresztowany i zes³any na 8 lat do ³agru
w rejon gór Ko³ymskich. Morderczy klimat i praca
w kopalni niemal nie zabi³y o. Martyniana. Uratowany
dziêki ¿yczliwym ludziom, prawie cudem odzyska³
wolnoœæ w lipcu 1952 r. Po opuszczeniu tej „nieludzkiej
ziemi”, przez Moskwê uda³ siê najpierw na Litwê,
a nastêpnie powróci³ na Ukrainê. Tam otrzyma³ pozwolenie na pracê duszpastersk¹ najpierw w Murafie,
a póŸniej w Miastkówce, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Zainteresowanych bli¿ej losami o. Martyniana,
odsy³am do ksi¹¿ki Leona Kar³owicza, Ciernista droga,
1997 r., któr¹ mo¿na wypo¿yczyæ w naszej bibliotece
parafialnej. O. Martynian, mimo nieustannej inwigilacji
przez s³u¿by bezpieczeñstwa, nie tylko s³u¿y³ katolikom na terenie Ukrainy Œrodkowej, ale tak¿e, po otwarciu Seminarium Duchownego w Rydze, potajemnie
gromadzi³ wokó³ siebie m³odych ksiê¿y i kleryków
z Ukrainy, których wprowadza³ w arkana ¿ycia franciszkañskiego.
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Po upadku komunizmu do pracy na Ukrainie przyjechali tak¿e wspó³bracia z polskiej Prowincji Niepokalanego Poczêcia, co pozwoli³o na utworzenie
w 1993 r. Kustodii œw. Micha³a Archanio³a, zale¿nej od
Prowincji Niepokalanego Poczêcia NMP w Polsce. Dynamiczny rozwój Kustodii pozwoli³ na przemianowannie
jej w 2004 r. w Prowincjê niezale¿n¹. Aktualnie Prowincja
obejmuje g³ównie zachodni¹ i œrodkow¹ Ukrainê,
posiadaj¹c 17 klasztorów (w tym jeden na Bia³orusi,
w Buds³awiu), w których ¿yje i pracuje 72 zakonników. Na
terenie Prowincji ukraiñskiej przebywa tak¿e 10 Polaków
z trzech prowincji: Niepokalanego Poczêcia NMP, Wniebowziêcia NMP i Matki Bo¿ej Anielskiej, wspieraj¹c miejscowych braci w ich pos³udze wiernym. Z naszej Prowincji
pos³uguje tam m. in. nasz parafianin, o. Roger Mularczyk,
pracuj¹cy na Ukrainie od 15 lat. Oprócz Polaków, na
Zakarpaciu pracuje tak¿e dwóch braci z prowincji
s³owackiej Najœwiêtszego Zbawiciela. Domy formacyjne:
postulat i nowicjat znajduj¹ siê na miejscu, natomiast
klerycy studiuj¹ w Polsce, w seminarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Po raz pierwszy na Ukrainê uda³em siê w paŸdzierniku
2006 r., w towarzystwie jednego z tamtejszych wspó³braci.
Celem podró¿y by³ ¯ytomierz, gdzie znajduje siê siedziba
kurii prowincjalnej Prowincji ukraiñskiej. Przy piêknej,
s³onecznej pogodzie, przemierzaj¹c Ukrainê zachodni¹
i œrodkow¹ (Korczowa-Lwów-Szepetówka-¯ytomierz),
podziwia³em wspania³e lasy odziane w wielobarwn¹ szatê
jesienn¹, pagórki i niewielkie wzgórza oraz ogromne
po³acie ziemi czarnej jak smo³a.
Wioski które mijaliœmy, wygl¹da³y doœæ biednie; im bardziej jechaliœmy na wschód tym wiêcej by³o drewnianych
domów. Mijaliœmy poniszczone i zrujnowane koœcio³y
i klasztory. Jednak najmniej przychylne wra¿anie zrobi³y na
mnie drogi, których jakoœæ nawierzchni pozostawia³a wiele
do ¿yczenia.
Po spotkaniu z Zarz¹dem tamtejszej Prowincji, mia³em
jeden dzieñ wolny. Wykorzysta³em go, aby chocia¿ trochê
zobaczyæ miasto, które obecnie liczy ok. 300 tys. mieszkañców. W ¯ytomierzu mieszka te¿ ok. 40 tys. Polaków.
Jest tu katolicka katedra pw. œw. Zofii i mieszka ordynariusz Diecezji Kijowsko-¯ytomierskiej, chocia¿ do tej pory
nie zwrócono dawnej siedziby biskupów; znajduje siê tam
nadal galeria sztuki. Oprócz katedry, ¯ytomierz posiada
jeszcze 4 parafie katolickie, z których jedna, œw. Jana
z Dukli, obs³ugiwana jest przez naszych wspó³braci. Na
niedzielne msze œw. do koœcio³a franciszkañskiego przychodzi od 1.500 do 2.000 osób. Liturgia jest sprawowana
w jêzykach: polskim, ukraiñskin i rosyjskim.
W drodze powrotnej do Polski, odwiedzi³em jeszcze
Rawê Rusk¹, gdzie pracuje o. Roger.
(Dokoñczenie w kolejnym numerze)
Stanis³aw Mazgaj OFM
£¹czymy siê w bólu i modlitwie z rodzinami ofiar katastrofy autokarowej, która wydarzy³a siê 22 lipca 2007 r. ko³o
Grenoble we Francji.
Niech Mi³osierny Bóg raczy daæ wieczny odpoczynek
tym, którzy odeszli i pocieszy tych, którzy stracili swoich
najbli¿szych.
Duszpasterze i Redakcja „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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B³. Jan XXIII, papie¿,
to œw. Franciszek XX wieku
Koœció³ w ka¿dym czasie wskazuje nam osoby, które
godne s¹ naœladowania w naszym ¿yciu. Nazywa ich
b³ogos³awionymi lub œwiêtymi, bo nimi s¹ przez swoje
przyjêcie ³aski Bo¿ej i ¿ycie ni¹ na co dzieñ, a w koñcu
przez swoj¹ œmieræ w ca³kowitym zjednoczeniu z Bogiem.
S¹ to ludzie wszystkich stanów i zawodów. Tym razem
ukazuje nam b³. Jana XXIII, papie¿a, jego osobisty sekretarz abp Loris F. Capovilla. Tekst, który prezentujemy
z ma³ymi skrótami, jest wstêpem do ksi¹¿ki: A. Mosconi OFM,
Œwiêty Franciszek z Asy¿u i Papie¿ Jan XXIII (Mediolan
1968), która jest przygotowywana do druku w jêzyku polskim. (OSBB)
„Angelo Giuseppe Roncalli, przysz³y Papie¿, do Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich wst¹pi³ w wieku 14 lat, a krok
ten nie by³ podyktowany chêci¹ przystosowania siê do
chwalebnego zwyczaju panuj¹cego w seminarium w Bergamo, lecz owocem wychowania wyniesionego z rodzinnego
domu, bo ju¿ w dzieciñstwie nie by³a mu obca myœl o opasaniu siê sznurem œw. Franciszka, by bosymi nogami przemierzaæ okolicê, ¿ebrz¹c o ja³mu¿nê dla biednych i g³osz¹c
Ewangeliê ³agodnoœci i pokoju.
W ka¿dym b¹dŸ razie fascynacja idea³em franciszkañskim
nigdy go nie opuœci i zawsze bêdzie wywieraæ wp³yw na jego
postawê ¿yciow¹. Kto z bliska zna³ papie¿a Jana, móg³ wyczuæ w jego charakterystycznym sposobie mówienia, obfituj¹cym w plastyczne obrazy i przypowieœci, a zarazem
wspartym odwo³ywaniem siê do Pisma Œwiêtego, oczywisty
wp³yw Kwiatków Œw. Franciszka z Asy¿u, które by³y radoœci¹ jego dzieciñstwa i z którymi z¿y³ siê tak jak z Bibli¹,
dzie³ami Dantego i Manzoniego (…)
Urodzony 2 kilometry od klasztoru Braci Mniejszych Reformatów w Baccanello, Angelino Roncalli z Sotto il Monte
zabierze z sob¹ na wêdrówki po Bergamo i Rzymie, po krajach Wschodu i Zachodu, a wreszcie do Pa³acu Apostolskiego na Watykanie, obraz tego skromnego wiejskiego
klasztorku, który do dziœ zachowa³ pierwotny klimat odleg³ego czasu swego powstania, zabierze echo jego dzwonów
i postaæ prostego braciszka z torb¹ przewieszon¹ przez ramiê,
chodz¹cego „po proszonym”, który szczególnie chêtnie
zatrzymywa³ siê na klepisku Roncallich, by pogawêdziæ
o zbo¿u i o jedwabnikach, o opatrznoœci i o nadziei. Zawsze
towarzyszyæ mu bêdzie obraz odpustu „Porcjunkuli”, który
ka¿dego 2 sierpnia œci¹ga³ do Baccanello ch³opów z okolicznych wsi, pragn¹cych oczyœciæ siê w akcie zbawiennej
pokuty i zanurzyæ w klimacie pogodnej radoœci.
Œledz¹c m³odzieñcze prze¿ycia Angela Giuseppe na stronnicach jego Dziennika duszy (w jêzyku polskim ukaza³ siê on
w Wydawnictwie „Znak”, Kraków 1965), nie mo¿e ujœæ
naszej uwagi to samo pragnienie duchowej ³¹cznoœci
z bliŸnimi, jakie gorza³o w piersi Franciszka z Asy¿u, którego przed wiekami Bóg wezwa³ do zapuszczenia siê na
nieznane jeszcze drogi ewangelicznej odnowy. Z pewnoœci¹
inny jest u ka¿dego z nich rodzaj pokutniczej surowoœci, tym
niemniej wyrzeczenie stanowi niew¹tpliwie bezdyskusyjny
i wyraŸny rys charakteru Angela Roncallego, który bynajmniej
nie uchyla³ siê od nakazu chrzeœcijañskiego samozaparcia.
O¿ywiony duchem pokory i prostoty, Angelo Giuseppe
(…), œwiadomy swego przeznaczenia tak daleko posun¹³ siê
w naœladowaniu Biedaczyny, ¿e w wieku 67. lat móg³
napisaæ: «O, prostoto Ewangelii, Naœladowania Chrystusa,
Kwiatków œw. Franciszka, najwspanialszych stronic
œw. Grzegorza w Moraliach (…) Te stronice coraz bardziej
podobaj¹ mi siê i powracam do nich z luboœci¹. Wobec prostoty i wdziêku, jakie bij¹ z wielkiej i podstawowej nauki
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Jezusa i Jego œwiêtych, o jak¿e mali s¹ wszyscy mêdrcy tego
wieku, spryciarze ca³ego œwiata, nawet ci z dyplomacji
watykañskiej!».
Rozpowszechniana i przyjmowana niemal instynktownie
sugestia, ¿e w ojcowskiej postaci Jana XXIII ponownie objawi³ siê i ukaza³ œwiatu pokorny, prosty i ubogi Franciszek
z Asy¿u, nie by³a lekkomyœlnoœci¹ ze strony niektórych
bystrych obserwatorów i badaczy, wypowiadaj¹cych siê na
ten temat czy to obecnie, czy bezpoœrednio po œmierci
Papie¿a. Istotnie, ewangeliczna prostota, któr¹ by³y przepojone wszystkie aspekty duszpasterskiej s³u¿by Angela Giuseppe Roncallego, uczyni³a z niego postaæ wyj¹tkow¹,
wzbudzaj¹c¹ zainteresowanie naukowców i historyków niemal w takim samym stopniu, w jakim przyci¹ga ona rzesze
pielgrzymów zd¹¿aj¹ce do Sotto il Monte, gdzie siê urodzi³
i do Grot Watykañskich, gdzie jest pochowany.
Prostota nie by³a jakimœ dodatkiem do innych przymiotów
jego ¿ycia wewnêtrznego, lecz raczej wypadkow¹ wszystkich jego cnót, wynikiem sta³ego zwi¹zku z Bogiem, oznak¹
pragnienia doskona³oœci. Niektórym wystarczy³o raz tylko
go pos³uchaæ lub zobaczyæ, by zrozumieæ, ¿e prostoty nie
mo¿na mieæ na pokaz, ale ¿e jest to sprawa wewnêtrznej postawy, któr¹ uzyskuje siê pod wp³ywem dzia³ania ³aski.
Ewangeliczna prostota jest darem nadprzyrodzonym,
którego natura sama z siebie nie potrafi naœladowaæ. Nie ma
takiego aktora, który umia³by j¹ zagraæ. Zawiera ona w sobie
kwintesencjê wszystkich cnót chrzeœcijañskich, bo wszystkie
harmonijnie siê w niej skupiaj¹. Rozumia³ to papie¿ Jan,
a promieniuj¹c jej nadziemskim blaskiem, ¿yciem swoim
s³awi³ Pana.
«Odrzucaj¹c wszelkie kiczowate ³atwizny bezbarwnych
schematów taniej apologii i wszelkie os¹dy krytyczne wynikaj¹ce z uprzedzeñ i stronniczoœci, m³odzie¿ dostrzeg³a
w nim cz³owieka prostolinijnego, ale nie prostaka, mi³osiernego, ale nie czu³ostkowego, ufnego, ale nie ³atwowiernego,
otwartego, ale nie bezkrytycznego, szczerego, ale nie naiwnego, spontanicznego, ale nie impulsywnego, polegaj¹cego na
Opatrznoœci, ale nie ulegaj¹cego fatalizmowi, nieulêk³ego,
ale nie zuchwa³ego, cz³owieka niezachwianej nadziei, ale
wolnego od z³udzeñ» (L’Italiano Democratico, Mediolan,
1 VII 1968).
Zachêta do g³êbokiej refleksji nad postaci¹ Jana XXIII,
a tak¿e do lektury jego Dziennika duszy, jest trafna, poniewa¿
przypominaj¹ one wspó³czesnym chrzeœcijanom takie wartoœci, jak ubóstwo i sprawiedliwoœæ, mi³oœæ i pokój, ³agodnoœæ i przebaczenie, umartwienie i s³u¿ba ludziom”.
Abp Loris Francesco Capovilla

Modlitwa o trzeŸwoœæ
w rodzinach
Bo¿e, nasz mi³osierny Ojcze, ufamy, ¿e z pomoc¹
Twojej ³aski mo¿emy uwolniæ siê z na³ogów i dopomagaæ w tym innym. Uczyñ nas mê¿nymi aposto³ami
abstynencji. Daj, abyœmy nasz¹ postaw¹, s³owem
i modlitw¹ umieli podtrzymywaæ s³abszych bliŸnich
w trzeŸwoœci. Niech nas wspiera i strze¿e oraz dodaje
otuchy Najœwiêtsza Dziewica Maryja, Matka nadziei
i wyzwolenia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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Wyobra¿enie Boga dc ze s. 1
To otwar³o okres bujnego rozwoju religijnej rzeŸby
i malarstwa, a pokazywanie scen z historii zbawienia i Mêki
Pañskiej sprzyja³o przyswajaniu i pog³êbianiu wiary. Sta³o
siê mo¿liwe przedstawianie ka¿dej z Osób Trójcy Œwiêtej,
choæ powsta³ problem: jak rzetelnie przedstawiæ Boga Ojca,
Ducha Œwiêtego, mi³oœæ, ³askê albo mi³osierdzie. Najczêœciej siêgano po jêzyk poezji.
Znana jest historia obrazu Pana Jezusa Mi³osiernego dzie³a
Adolfa Hy³y wed³ug wizji œw. Faustyny. Zobrazowaniem innej
wizji jest obraz Pana Jezusa Promieniuj¹cego. W 1920 roku
Paula Tajber, póŸniejsza za³o¿ycielka i Matka Prze³o¿ona
Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Duszy Chrystusowej,
w czasie modlitwy „ujrza³a postaæ œwietlan¹ i promienn¹
Pana Jezusa”, który powiedzia³ jej: Najmilsza, oddajê ci
Duszê Moj¹ Bosk¹ ku uczczeniu, byœ J¹ i Jej ¿¹dania
przekaza³a œwiatu ca³emu. Pan Jezus nie nakaza³ namalowania tej wizji, jednak, gdy w 1948 r. kard. abp Sapieha wizytowa³ dom generalny Zgromadzenia, w kaplicy odczu³ brak
obrazu Duszy Chrystusowej. Wiêc, postanowiono zamówiæ
obraz wed³ug owej wizji Matki Za³o¿ycielki. Dopiero drugi
z kolei malarz, p. Hy³a wykona³ dzie³o, znajduj¹ce siê dziœ
w kaplicy domu Zgromadzenia na Pr¹dniku w Krakowie.
Widziane przez Paulê Tajber œwiat³o wychodz¹ce z postaci
Jezusa, odpowiadaj¹ce Duszy Chrystusowej, przenikaj¹ce
wszystkich oraz mury koœcio³a i tam trafiaj¹ce do ludzi „urywanymi falami”, artysta przedstawi³ w formie promieni
przenikaj¹cych przeŸroczyste kó³ka, symbolizuj¹ce dusze
ludzkie.

Mi³oœæ do przyrody
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Wspó³czesne usi³owania w sztuce ukazania obiektów
niewidzialnych odpowiadaj¹ obecnej œwiadomoœci ludzi,
znu¿onych nachaln¹ agitacj¹ materialistyczn¹ i coraz
powszechniej poszukuj¹cych transcendencji i ducha. Powracamy do prawdy, ¿e dla Pana Boga prawdziwie cenn¹ wartoœci¹ nie jest ludzkie cia³o, a dusza. Ostentacyjne skupienie
siê na niej Zgromadzenia Pauli Tajber nadaje jego celom
wysok¹ rangê i aktualnoœæ.
Kierowanie myœli o duszy w stronê œwiat³a jest oczywiste.
Wydaje mi siê, ¿e my, Polacy-S³owianie, szczególnie dobrze
przyjmujemy metafory, parabole jêzykowe, symbole, czy
ogólnie: jêzyk poezji. W tym jêzyku jest napisana znaczna
czêœæ Pisma Œwiêtego, i to nie tylko Psalmy! Jest naturalne,
i¿ poezja odwo³uj¹ca siê do uczuæ i prze¿yæ najpe³niej
wyra¿a œwiat ducha. Dla nas jêzyk poezji ilustrowany
obrazami i rzeŸbami jest naturalny, zrozumia³y, przyjazny
i po¿¹dany. Bogactwo s³owa i ca³y przekaz chrzeœcijañskiej
wiary te¿! Na ogó³ tak „znajdujemy jêzyk” z Panem Bogiem.
Chyba w tym mo¿na szukaæ wyjaœnienia, dlaczego na
„racjonalnym”, „kupieckim” Zachodzie koœcio³y s¹ puste,
a w Polsce nadal pe³ne.
Mam wra¿enie, ¿e w historii zbawienia œwiata nasze
pokolenie lepiej poznaje Boga i coraz dok³adniej Go sobie
wyobra¿a. Czy coraz lepiej Mu s³u¿y? To jest dobre
pytanie!
Andrzej Stoch

Spójrz

Gdy widzê niebo b³êkitne
Lub piêkny zachód s³oñca
To wtedy zegarze zatrzymaj wskazówki
I daj mi patrzeæ, patrzeæ tak bez koñca.

Czy widzisz Mój Mi³y na niebie
Barwy co w s³oñcu lœni¹?
Ich kolor przenika serce,
Te barwy têcz¹ siê zw¹

Choæ zwykle siê mówi, ¿e czas szybko mija
Nie wraca przesz³oœci chwila
I na co siê spojrzy, na co wzrok rzuci
Wszystko przemija przemija przemija.

A widzisz tam na horyzoncie
Jak s³oñce zatacza kr¹g?
To w piêknym blasku wschodzi
I w piêknym promieniach zapada zmrok

Lecz piêkno przyrody, tak cudne w swej treœci
¯e w sposób nie zdo³a opisaæ
To piêkno i urok w naszym sercu siê mieœci
A w nim wiara, nadzieja i si³a.

O tam, proszê, przechyl g³owê
Widzisz, gdzie rzeka koñczy bieg,
Jak srebrne fale wody
Wpadaj¹ w zburzony morski brzeg?

Czy wzgórza skaliste, czy g³êbiny morza,
Czy przestrzeñ lasów i pól,
Czy wieczne lodowce, czy polarna zorza
Jak my czuj¹ radoœæ, jak my czuj¹ ból.

Zanurz serce i myœli swe
W b³êkitn¹ morza toñ
By je orzeŸwiæ i wzbudziæ to,
Co mi³oœæ siê zwie i dobrem zwyciê¿a z³o.

Ile¿ w tej przyrodzie jest piêkna, radoœci
Ile¿ ukoi³a ona ³ez
Ona nigdy nie przeminie, ona w sercu siê mieœci
I chyba Ty, dok³adnie Kochany o tym wiesz.
El¿bieta Franaszek

El¿bieta Franaszek
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”.

