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Mi³oœæ Bo¿a i kara

Przeciwko duchowej samotnoœci (XVII)

Gdy rozbije siê autokar z pielgrzymami, a czêœæ z nich Pan
powo³a do siebie, przez wstrz¹œniêty œwiat toczy siê fala
wspó³czucia dla ofiar i ich rodzin. Ludzi drêczy pytanie,
dlaczego Bóg do tego dopuœci³ i, zdaniem wielu, ukara³
zas³uguj¹cych na nagrodê. Wszak „Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za z³o karze”. Za jakie
grzechy spad³a na nich kara Bo¿a, dlaczego dosz³o do takiej
tragedii? Jeœli to nie kara, to jest ¿al: „gdzie wtedy by³eœ, Bo¿e?”
Kto otworzy Pismo Œwiête umocni siê czytaj¹c, jak Azariasz skazany za wiernoœæ Bogu, w piecu ognistym œpiewa³
Mu (Dn3, 30-31): „Nie zachowaliœmy ani nie wype³nialiœmy
tego, co nam nakaza³eœ, by siê nam dobrze powodzi³o.
Wszystko, co na nas sprowadzi³eœ, i wszystko, co nam uczyni³eœ, uczyni³eœ wed³ug sprawiedliwego s¹du”.
O zagro¿eniu œwiata kar¹ Bo¿¹ wiemy z nowo¿ytnych objawieñ maryjnych oraz z „Dzienniczka” œw. Faustyny. W podobnym duchu w Licheniu Pani mówi: „Miko³aju, og³oœ
ludziom, ¿e za ich grzechy zbli¿a siê kara Bo¿a. ZaraŸliwa
choroba trapiæ bêdzie ca³¹ okolicê. Ludzie nag³¹ œmierci¹
bêd¹ padaæ jak muchy na polach i w domach swoich”.
Traktowanie bolesnych wydarzeñ jako kary za w³asne lub
cudze winy wobec Boga lub bliŸnich jest powszechne, jednak
nie zawsze uzasadnione. Zwyk³e skojarzenie: „grzech – bolesna kara” jest nieœcis³e, bo Bóg z natury nie czyni z³a, czyni
wy³¹cznie dobro. Wiêc choæ „kara Bo¿a” jest konsekwencj¹
naszych czynów, to czêsto grzech, naruszaj¹c relacje z Bogiem
lub z ludŸmi ju¿ „sam w sobie” bywa kar¹. Ponadto Bóg
dopuszcza cierpienie nie po to, by cz³owieka upokorzyæ.
Tylko Bóg wie wszystko, co bêdzie, a zsy³aj¹c na cz³owieka
ró¿norakie utrapienia zwykle uczula go, wzywa go do nawrócenia.Dlategozamiast„kara”,lepiej by³obymówiæ:„pouczenie”.
Wina miewa z³o¿ony charakter, podobnie jak i jej skutki.
W Biblii czytamy: „Jahwe jest nieskory do gniewu, ale
bogaty w dobroæ, niepomny na niegodziwoœci i grzechy. Nie
traktuje jednak grzesznika jak niewinnego, a dzieci karze za
wystêpki ich ojców, a¿ do trzeciego i czwartego pokolenia”
(Lb 14, 18). Istotnie, ¿yjemy w spo³ecznoœci, wiêc grzech
w jakiœ sposób dotyka otoczenia, a jego skutki bywaj¹ rozci¹gniête w czasie. Dlatego bolesne pouczenia Pana mog¹ dotykaæ pozornie „niewinne” pokolenia. Jednak one powinny
przyj¹æ i „skonsumowaæ” takie cierpienie. Cierpi¹ dzieci
pozbawione zabitego ojca, a potem ich dzieci. Odpowiedzialnoœæ wnuków za czyny dziadków w II wojnie œwiatowej jest
w centrum tego tematu.
Id¹c dalej, przypomnijmy Hioba: „By³ to m¹¿ sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikaj¹cy z³a” (Hi 1, 1), a mimo
to, Pan Bóg dopuœci³, aby szatan pozbawi³ go ogromnego
maj¹tku i wygubi³ mu synów i córki. Sam Hiob opuszczony
przez krewnych i obsypany tr¹dem znalaz³ siê na œmietniku.
Mimo to nie z³orzeczy³ Bogu, lecz korzy³ siê przed Nim
i wytrzyma³ próbê, a „Pan przywróci³ Hioba do dawnego
stanu... Pan odda³ mu ca³¹ majêtnoœæ w dwójnasób” (Hi 42, 10).
cd. na s. 2

To s³owo zna chyba z nas ka¿dy. Kres marzeñ, wêdrówki
i celu na ogó³ koñczy siê powrotem do rzeczywistoœci.
Nawet z najpiêkniejszych wakacji ocaliæ mo¿na tylko niewielk¹ drobinê z prze¿ytych chwil. Pozostaj¹ wspomnienia, zdjêcia, przywiezione pami¹tki, podrêczny notes z nowymi
adresami znajomych. Z jednej strony jakoœ tak ¿al w sercu,
¿e coœ siê skoñczy³o, odesz³o do pamiêtnika historii, z drugiej natomiast tak normalnie: znów dom, swoje ³ó¿ko,
starzy przyjaciele, rodzice, rodzeñstwo, dziadkowie, po
prostu wszyscy razem. Nie przera¿a nawet szaroœæ i bylejakoœæ naszego azorskiego osiedla, a zwyczajne blokowisko tak naprawdê wcale nie straszy duchem Gomu³ki czy
póŸnego Gierka. Do wszystkiego trzeba bêdzie ponownie
przywykn¹æ, a niepowtarzalny zapach i klimat ulicznych
kafejek – no có¿, niechaj unosi sie wraz z ob³okami wspomnieñ, chwilami zadumy i refleksji.
Koniec wakacji to nie tylko wys³ane czy otrzymane kartki,
poranny szum morza, œwie¿oœæ górskich traw oraz spokojna tafla jezior, ale to równie¿ dobry moment, aby zastanowiæ siê, co tak naprawdê zrobiliœmy z podarowanym
nam wolnym czasem. Czy w tym g¹szczu fantazji, letniego
szaleñstwa, niedospanych nocy i d³ugich dyskusji: co dalej,
dlaczego i po co – znalaz³o siê równie¿ miejsce dla Boga,
a potrzeba modlitwy by³a tak samo konieczna i wa¿na, jak
pierwsze, a potem ju¿ kolejne spotkanie z nieznajom¹ (coraz bardziej znajom¹) osob¹? Bóg tak bliski, ¿e a¿ nieraz
niewidoczny w codziennoœci. Tym bardziej musi byæ czule
nastawiony sejsmograf naszego serca i uczuæ, aby nie
przegapiæ lub nie przespaæ tego, co najwazniejsze, niezapomniane, po prostu tego – co wieczne! Dlatego – jak
powie papie¿ Pawe³ VI – „Trzeba sie opowiedzieæ przez
wiarê za Chrystusem; musimy byæ w zgodzie sami z sob¹,
praktykuj¹c wiarê. Œwiadectwo wymaga uzgodnienia myœli
z dzia³aniem, wiary z uczynkami… To spokojne, jakieœ
naturalne i odpowiadaj¹ce cz³owiekowi apostolstwo
przyk³adu, dostêpne jest dla wszystkich. Jest ono obowi¹zkiem wszystkich, bardziej dzisiaj konieczne ni¿ kiedykolwiek”.
Sens ludzkiego ¿ycia, pracy i odpoczynku najpe³niej widaæ oczami wiary. A ona nie jest ¿adn¹ „pociech¹ religijn¹”, gdy wszystko siê koñczy, za³amuje lub wali
z hukiem na nasz kark. St¹d te¿ „nie przychodzê po pociechê jak po talerz zupy, chcia³em nareszcie oprzeæ swoj¹
g³owê o kamieñ” (ks. Jan Twardowski). Trzeba nam wiêc
zawsze szukaæ mocnej ska³y, na której mo¿na zbudowaæ
w³asny dom. Dom nieprzemijalnych wartoœci. Dom wcale
nie wakacyjny. Chwilowy. Przejœciowy. Ale dom do
którego ka¿dy powrót bêdzie swiêtem dla ¿ycia pisanego dzieñ po dniu najzwyklejsz¹ wiar¹, nadziej¹
i mi³oœci¹.
Eligiusz Dymowski OFM
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1.09. – zapraszamy na godz. 21 na modlitewne spotkanie:
„Wieczór z Janem Paw³em II”.
2.09. – o godz. 19 – Adoracja Najœw. Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesi¹ca.
3.09. – o godz. 8 uroczysta Msza œw. na rozpoczêcie nowego
roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i m³odzie¿y
wszystkich szkó³ z terenu naszej parafii.
6.09. – o godz. 9 kap³ani udadz¹ siê pos³uga sakramentaln¹
do chorych naszej parafii; o godz. 16 – koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia, o godz. 17– Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
7.09. – o godz. 16 – spowiedŸ œwiêta pierwszopi¹tkowa dzieci
i m³odzie¿y naszej parafii; o godz. 17 – Msza œw. dla nich,
o godz. 18 – nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana Jezusa,
a o godz. 18 – Msza œw. koncelebrowana w intencji Misji
œw. i misjonarzy.
9.09. – XV Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
do Kalwarii Zebrzydowskiej; o godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
23.09. – doroczna pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zbigniew Nosowski , „Szare a piêkne”, Wyd. Biblioteka
„Wiêzi”, Warszawa 2007.
Wakacje powoli dobiegaj¹ koñca. Niebawem opustoszej¹
pla¿e, ucichnie gwar uzdrowisk, a my, jak zwykle powrócimy do codziennoœci. S³owo „codziennoœæ” nie budzi barwnych skojarzeñ. Dla wiêkszoœci z nas oznacza beznadziejn¹
rzeczywistoœæ, wype³nion¹ elementami powszechnej rutyny,
zmagania z tysi¹cami problemów, gonitwê za pieniêdzmi,
poœpiech i nerwy. Codziennoœæ wydaje siê tak szara, monotonna i ma³o atrakcyjna, ¿e rzadko zapraszamy tu Boga.
Bliskoœci z Nim szukamy raczej w duchowych wzlotach, uniesieniach, w tym co nieskoñczone i wieczne. ¯yjemy w codziennoœci, choæ najchêtniej ucieklibyœmy w stronê czegoœ
niezwyk³ego, znacz¹cego i porywaj¹cego.
Czy mo¿na jednak od codziennoœci uciec? Czy nie by³aby
to ucieczka od samego siebie, od dojrza³ego chrzeœcijañstwa?
A jeœli tak, to co mo¿na uczyniæ, by codziennoœæ mia³a sens,
a nie by³a jedynie przykrym przerywnikiem miêdzy wielkimi
aktami ludzkiego ducha?
Takie pytania stawia w swojej ksi¹¿ce Zbigniew Nosowski, socjolog i teolog, redaktor naczelny miesiêcznika
„WiêŸ”. „Szare a piêkne”, to zapis rekolekcji wyg³oszonych
przez autora w duszpasterstwie akademickim „Beczka”,
u ojców dominikanów w Krakowie, w 2005 roku. Nosowski,
powo³uj¹c siê na wybitnego teologa XX wieku Karla
Rahnera twierdzi, ¿e istnieje specyficzna ³aska codziennoœci
„Bo¿y dar zawarty w najzwyklejszych wydarzeniach szarego
¿ycia, uchwytny dopóty, dopóki trwa ich zwyczajnoœæ. Codziennoœæ – pozornie powierzchowna, czysto „ œwiecka” i „œwiatowa”, maj¹ca niewiele wspólnego z Bogiem, czy wrêcz
oddzielaj¹ca od Niego – zawiera wymiar g³êbi i mo¿e byæ
wype³niona przez Boga oraz Jego ³askê. Jeœli chrzeœcijanin
doœwiadczy takiej ³aski, nie musi ju¿ uciekaæ od codziennoœci
ku wy¿szym sferom ducha, lecz bêdzie prze¿ywa³ swa wiarê
poœrodku niej. Rahner wrêcz zachêca³, i¿ nie powinniœmy
prosiæ Boga: „uczyñ z mego dnia powszechnego dzieñ
œwiêty”, lecz raczej „daj, by mój dzieñ powszedni pozosta³
dniem powszednim”...
Bóg nie jest odleg³y, lecz bliski. Jak mówi³ œw. Pawe³
„w rzeczywistoœci jest On niedaleko od ka¿dego z nas. Bo
w Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy” (Dz 17, 27-28).
I nie chodzi o to, by ³aska codziennoœci by³a jakimœ panteistycznym udawaniem, ¿e oto Bóg jest we wszystkim, nawet porannej kawie, lecz by by³a radoœci¹ z dobrze zaparzonej
kawy. Nie tyle bowiem istotne jest, co robimy, ale jak robimy. Nieustannie rozpraszaj¹ nas wspomnienia lub plany
przysz³e, a przecie¿ najwa¿niejsza jest chwila, któr¹ w³aœnie
prze¿ywamy. Wszystkie inne ju¿ by³y lub dopiero bêd¹. Jak
powiedzia³ znany pisarz Henri Nouwen: „Na przesz³oœæ nie
mamy wp³ywu a przysz³oœæ jest nieznana. Liczy siê teraŸniejszoœæ... Bóg jest obecny w ka¿dej chwili naszego ¿ycia, przemawia „tu i teraz”.
Codziennoœæ jest i pozostanie krzy¿em, lecz tak jak
uœmiech drugiego cz³owieka potrafi nam rozœwietliæ najbardziej ponury dzieñ, tak œwiadome i sumienne podjêcie
powszednich obowi¹zków pozwoli dostrzec, ¿e w nich tak¿e
obecny jest Bóg i Jego ³aska. Kiedy odkryjemy tê niezwyk³¹
³askê codziennoœci, wtedy mo¿emy zwyczajne ¿ycie prze¿yæ
w sposób nadzwyczajny.
Bo¿ena Migda

Uwaga! M³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do sakramentu Bierzmowania proszona jest o zg³aszanie siê do o. Gabriela przez
miesi¹c wrzesieñ w celu ustalenia dnia i godziny spotkañ
katechetycznych. Katechezy dla klas I gimnazjalnych odbywaj¹ siê w pierwszym pe³nym tygodniu ka¿dego miesi¹ca, dla klas II – w drugim tygodniu miesi¹ca, a klas
III – w trzecim tygodniu miesi¹ca. Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie tej sprawy, aby nasza m³odzie¿ mog³a
jak najlepiej przygotowaæ siê do przyjêcia sakramentu
Ducha Œwiêtego.

Mi³oœæ Bo¿a i kara dc ze s. 1
Tak wiêc, cierpienie z rêki Pana mo¿e byæ „odp³at¹”
wstrz¹saj¹c¹ sumieniem, ale czêœciej mo¿e byæ prób¹, a nawet
³ask¹. Wzgl¹d na Mêkê Pañsk¹ prowadzi nas pod krzy¿, bo
tylko w nim da siê ból zrozumieæ i tu cierpienie nabiera sensu.
Chrystus cierpia³ i umar³ mêczeñsk¹ œmierci¹ za nasze
grzechy, ale to cierpienie nie by³o skutkiem Jego grzechów.
Cierpienie mo¿e wiêc byæ okazj¹ dan¹ cz³owiekowi, aby je
œwiadomie przyj¹³ i ofiarowa³ Bogu wynagradzaj¹c za czyjeœ
winy. Choæby na przeb³aganie za „grzechynasze i œwiata ca³ego”.
Wspomnijmy tu rzeszê ludzi niepe³nosprawnych albo chorych, którzy tak czyni¹ i swoje wielkie nieraz cierpienia
ofiaruj¹ Bogu za osoby lub spo³ecznoœci. Koœció³ „promuje”
takie postawy, bo prowadz¹ do œwiêtoœci i wielkiego bogactwa ducha. We W³oszech przygotowywana jest beatyfikacja
Concetty Bertoli, która da³a przyk³ad takiej s³u¿ebnej ofiary
(por. art. na str. 4 i 5).
Na fali posoborowej odnowy Koœcio³a zdarza siê s³yszeæ
opinie, ¿e ze wzglêdu na swe nieograniczone mi³osierdzie „Pan
Bóg ci wszystko wybaczy”, co mo¿e wieœæ do wersji cynicznej:
„hulaj dusza, piek³a nie ma” i poczucia bezkarnoœci. Mi³osierdzie Bo¿e prawdziwie jest nieograniczone, ale wymaga
pokornego kontaktu z Bogiem, wiêc bolesne niekiedy
pouczenia Pana mog¹ byæ wa¿nym elementem tego dialogu.
Wracam do wypadków drogowych. Dla Boga liczy siê nie
cia³o, lecz jego kwiat: dusza ¿yj¹ca wiecznie, a przedwczesna
œmieræ bêdzie ³ask¹, gdy ochroni duszê przed œmierci¹ wieczn¹.
W Ogrodzie Pañskim Wielki Ogrodnik chodzi z sekatorem
pomiêdzy krzewami i wycina wonne kwiaty, tak¿e te rozkwitaj¹ce lub nawet p¹czki, gdy ma na nie paœæ zaraza.
Andrzej Stoch

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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Na zielonej Ukrainie… (cz. II)
Na pocz¹tku lutego 2007 roku, przy zimowej aurze,
rozpocz¹³em wizytacjê kanoniczn¹ klasztorów Prowincji
œw. Micha³a Archanio³a na Ukrainie. W pierwszej kolejnoœci
odwiedzi³em klasztory znajduj¹ce siê na terenie Zachodniej
Ukrainy, a wiêc na ziemiach, które do 1939 roku nale¿a³y do
Polski.
Pierwszym by³ klasztor w Kowlu, w diecezji ³uckiej. Na
terenie tej diecezji ¿yje obecnie niewielu katolików. Czêœæ
z nich wywieziono na Wschód Rosji, wielu zosta³o zamordowanych przez nacjonalistów ukraiñskich, a spor¹ liczbê po
wojnie przesiedlono do Polski. Bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji, podczas odwiedzin powiedzia³, ¿e praca na
tym terenie jest trudna i wymaga wiele cierpliwoœci od
duszpasterzy, gdy¿ ci, nieliczni katolicy, który przetrwali
na tym terenie, s¹ mocno zranieni i nieufni. Przy klasztorze
w Kowlu znajduje siê parafia katolicka, licz¹ca ok. 80 osób.
Wierni gromadz¹ siê w drewnianym koœciele, który przeniesiony z Wiszenek i ustawiony na murowanym podpiwniczeniu, zosta³ w ten sposób uratowany od zniszczenia.
Z pomieszczeñ pod koœcio³em korzysta zarówno parafia, jak
i polska szko³a sobotnia. Przy koœciele istnieje te¿ nowy
klasztor, który zosta³ wybudowany w czasie, gdy pracowali
tam bracia z naszej Prowincji. Obecnie mieszka w Kowlu
dwóch zakonników, którzy oprócz miejscowej parafii,
obs³uguj¹ tak¿e dwie inne: w Kamieniu Kaszyrskim i Lubomlu, licz¹ce po kilkanaœcie osób.
W dalszej kolejnoœci odwiedzi³em dwa klasztory w archidiecezji lwowskiej, po³o¿one blisko polskiej granicy,
a mianowicie w Rawie Ruskiej i S¹dowej Wiszni. W obu
tych miejscowoœciach istniej¹ do dzisiaj budynki klasztorne,
które przed wojn¹ nale¿a³y do naszej Prowincji zakonnej.
Klasztor w Rawie Ruskiej, obecnie ju¿ opuszczony, ale niestety, nadal nie oddany przez w³adze cywilne na w³asnoœæ
Prowincji ukraiñskiej, dlatego doœæ szybko ulega dalszej dewastacji i zniszczeniu. Natomiast zabudowania klasztorne
w S¹dowej Wiszni s¹ w dalszym ci¹gu wykorzystywane jako
oœrodek dla kobiet chorych psychicznie. Do parafii w Rawie
Ruskiej nale¿y ok. 250 osób. Pracuje wœród nich m. in. nasz
parafianin, o. Roger Mularczyk. Duszpasterstwo prowadzone jest przy koœciele parafialnym, który zosta³ bardzo ³adnie odnowiony, zaœ bracia mieszkaj¹ w zakupionym
mieszkaniu, w bardzo skromnych warunkach. Oprócz Rawy
Ruskiej, obs³uguj¹ oni tak¿e trzy inne pobliskie parafie.
Parafia w S¹dowej Wiszni liczy ok. 200 wiernych. Równie¿
i tutaj duszpasterstwo prowadzone jest przy koœciele parafialnym. Poniewa¿ nie zosta³a oddana plebania, bracia mieszkaj¹
w niedu¿ym domu, oddalonym kilkaset metrów od koœcio³a.
Równoczeœnie w pobli¿u koœcio³a trwa budowa nowego
klasztoru; aktualnie w stanie surowym. Tak¿e tutejsi bracia
doje¿d¿aj¹ z pos³ug¹ duszpastersk¹ do dwóch innych
koœcio³ów, do których przychodzi na Mszê œw. po kilkanaœcie osób.
Na terenie archidiecezji lwowskiej znajduj¹ siê jeszcze
dwa klasztory: w Zbara¿u i Husiatyniu, a wiêc w miejscowoœciach, w których do wojny by³y klasztory bernardyñskie.
Zbara¿ – 13-tysieczne miasto z wieloma zabytkami, jest dobrze znane z historii Polski. Zamek Wiœnowieckich,
ws³awiony w czasie wojen kozackich pod wodz¹ Chmielnickiego, przebudowany póŸniej na pa³ac, jest dobrze utrzymany i znajduje siê tam muzeum. Gdzieniegdzie mo¿na
jeszcze zobaczyæ tak¿e dawne umocnienia miasta. Po upadku
Zwi¹zku Sowieckiego, klasztor i koœció³ pobernardyñski,
zosta³y oddane w u¿ytkowanie braciom. Jednak po pewnym
czasie klasztor ponownie im zabrano. Jedynie koœció³ jest
nadal w u¿ytkowaniu braci, ale jako zabytkowy, nie mo¿e
byæ remontowany bez zgody w³adz, które prawie nic w tym
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kierunku nie robi¹. Koœció³ na zewn¹trz, z piêkn¹ fasad¹,
wygl¹da imponuj¹co, ale jego wnêtrze robi przygnêbiaj¹ce
wra¿enie. Brak w nim posadzki, w nawach bocznych pe³no
fragmentów poniszczonych o³tarzy, prymitywne ³awki, brak
ogrzewania. Parafia liczy ok. 250 osób, i jej tak¿e nie staæ na
podjêcie powa¿nych prac remontowych. Pracuj¹cych tutaj
braci wspomagaj¹, przyje¿d¿aj¹cy od czasu do czasu, Polacy,
którzy kiedyœ mieszkali w Zbara¿u. Obecnie zakonnicy mieszkaj¹ w zakupionym domu, usytuowanym oko³o 1 km od
koœcio³a.
Husiatyñ jest po³o¿ony nad Zbruczem, który do 1939 roku
stanowi³ granicê pomiêdzy Polsk¹ i Zwi¹zkiem Sowieckim.
Piêkny zabytkowy koœció³ tak¿e wymaga gruntownego remontu. Dawny budynek klasztorny jest nadal zamieszka³y
przez ludzi, a zakonnicy mieszkaj¹ w niewielkich pomieszczeniach dobudowanych do zakrystii koœcio³a. Tutejsza
parafia liczy ok. 140 osób. Na Mszê œw. przychodz¹ czasami
tak¿e grekokatolicy. Bracia pracuj¹cy w Husiatyniu obs³uguj¹ jeszcze cztery punkty dojazdowe.
Mój pobyt w Zbara¿u i Husiatyniu naznaczony by³ obfitymi opadami œniegu i doœæ solidnym mrozem. Jednak
zanim odwiedzi³em tamtejsze klasztory, najpierw uda³em siê
na Zakarpacie, aby spotkaæ siê z braæmi pracuj¹cymi
w Serednim. Zakarpacie przywita³o mnie prawie wiosenn¹
pogod¹, chocia¿ by³a to dopiero druga po³owa lutego. Jest to
bowiem teren o doœæ ³agodnym klimacie. Zakarpacie to tak¿e
obszar bardzo zró¿nicowany ludnoœciowo. Mieszkaj¹ tu Ukraiñcy, S³owacy, Wêgrzy, Niemcy i przedstawiciele innych
narodowoœci. Trzej bracia, jeden z prowincji ukraiñskiej
i dwóch z prowincji s³owackiej, obs³uguj¹ kilka parafii, od
U¿gorodu do Mukaczewa, w sumie ok. 2 000 wiernych. c.d.n.
Stanis³aw Mazgaj OFM

Napis na murze Domu dla Upoœledzonych
prowadzonym przez Matkê Teresê
w Kalkucie
Cz³owiek jest nierozumny, nielogiczny, egocentryk,
nie wa¿ne: kochaj go.
Jeœli bêdziesz czyni³ dobrze przypisz¹ ci egoizm,
nie wa¿ne: czyñ dobrze.
Jeœli bêdziesz realizowa³ swój cel, znajdzie
fa³szywych przyjació³ i prawdziwych nieprzyjació³,
nie wa¿ne: realizuj go.
Dobro, które czynisz jutro zostanie zapomniane,
nie wa¿ne: czyñ dobro.
Uczciwoœæ i szczeroœæ uczyni¹ ciê s³abym,
nie wa¿ne: b¹dŸ szczery i uczciwy.
To co przez lata wybudowa³eœ mo¿e byæ zburzone
w jednej chwili, nie wa¿ne: buduj.
Jeœli bêdziesz pomaga³ ludziom, doznasz krzywdy,
nie wa¿ne: pomagaj im.
Daj œwiatu to co najlepsze z siebie, a bêd¹ ciebie
kopaæ, nie wa¿ne: daj to co najlepsze z siebie!

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.
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Concetta* Olivia Bertoli,
„Ukrzy¿owana” z Mereto
di Tomba, misjonarka bólu
W Mereto di Tomba, po³o¿onej w spokojnej wiosce w³oskiej prowincji i diecezji Udine, wszyscy Concettê Bertoli
nazywali „ukrzy¿owan¹”. Unieruchomiona przez chorobê
w ³ó¿ku, przekszta³ci³a swój pokoik, znajduj¹cy siê na pierwszym piêtrze skromnego domu, w centrum duchowoœci.
By³o bowiem wielu takich, którzy przychodzili do niej, aby
poleciæ siê mocy jej modlitwy i darowi jej cierpienia. A ona
przyjmowa³a wszystkich i oddawa³a siê w ofierze. „Bêdê dziœ
prosiæ Pana, aby mi zes³a³ porz¹dny ból g³owy” – odpowiada³a. A tym, którzy pytali j¹ o moraln¹ i duchow¹ si³ê,
zwierza³a siê: „Wszyscy maj¹ do spe³nienia misjê. Ja jestem
misjonark¹ bólu. I brak mi tchu, aby dziêkowaæ Panu, ¿e miê
postawi³ w tej sytuacji, bo kto wie, jak bardo by³abym
niedoskona³¹, gdybym by³a zdrowa”.
Concetta jednak nie urodzi³a siê œwiêt¹. Ona œwiêt¹ siê
sta³a. Jej ¿ycie okreœlaj¹ cztery cyfry: ¿y³a 48 lat, 31 w chorobie, w tym 26 w ca³kowitym unieruchomieniu, a ostatnie
5 tak¿e ca³kowicie niewidoma.
Concetta Bertoli urodzi³a siê w pó³nocnych W³oszech,
w Mereto di Tomba, w diecezji i w prowincji Udine,
14 kwietnia 1908 r., w rodzinie ubogiej, ale bogatej religijnie.
Jej rodzicami byli Giuseppe i Felicita Marcuzzi. Dwa dni
póŸniej na chrzcie œwiêtym otrzyma³a imiona Concetta
Olivia. Bêd¹c ostatni¹ poœród dziesiêciorga rodzeñstwa
(troje z nich umar³o w dzieciñstwie), ka¿e przypuszczaæ, ¿e
nie zna³a matki, która zmar³a w wieku 43 lat, kiedy Concetta
mia³a zaledwie 20 miesiêcy. Wychowywa³a j¹ siostra Maria.
Po ukoñczeniu trzech pierwszych klas szko³y elementarnej, zaczê³a pracê w domu i na polu. By³a dobr¹ dziewczynk¹, ¿ywego i radosnego charakteru. Uczestniczy³a we
Mszach œw., nabo¿eñstwach niedzielnych i w ¿yciu parafii.
W 1923 r. zapisa³a siê do Akcji Katolickiej, ale po roku
opuœci³a jej szeregi, nie maj¹c jeszcze wyrobionego pojêcia
o woli Bo¿ej wzglêdem niej. W wieku 16 lat, kiedy w Bo¿e
Narodzenie 1924 r. udawa³a siê na Mszê œw., odczu³a mocny
ból w nodze. W nastêpnych miesi¹cach bóle pojawi³y siê
równie¿ w rêkach. By³y to pierwsze symptomy choroby,
która powoli i nieuchronnie prowadzi³a j¹ do ¿ycia w bezruchu i w ca³kowitej zale¿noœci od innych. Po bezowocnych
próbach leczenia, postawiono diagnozê nieuleczalnej i postêpuj¹cej choroby: artretyzm deformuj¹cy stawy, goœciec stawowy.
Concetta na pocz¹tku choroby usi³uje broniæ siê przed
unieruchomieniem, a jej d³ugie i niekoñcz¹ce siê godziny
samotnoœci by³y przepe³nione pe³nymi buntu pytaniami:
„Dlaczego to mnie spotka³o? Dlaczego tak szybko? Co
zrobi³am z³ego, aby tak cierpieæ? Kiedy siê to skoñczy?”.
I zawsze by³a tylko jedna odpowiedŸ, wykrzyczana jakby
przez m³od¹ ranion¹ gazelê: „Nie chcê! Nie chcê!”.
Pan jednak mia³ wobec niej swój cudowny plan, który w istocie tylko On móg³ zaproponowaæ i doprowadziæ a¿ do
koñca: pójœcie z Nim na krzy¿ dla zbawienia œwiata. Ów
krzy¿, który stawa³ siê coraz ciê¿szy, przy pomocy s³ów
i œwiêtej obecnoœci proboszcza, ks. Nikodema Zanina,
cudownie stawa³ siê coraz l¿ejszym Ÿród³em mi³oœci, która
*

Concetta (czytaj Konczetta), imiê nadawane w³oskim dziewczynkom, dos³ownie znaczy Poczêta, ale w rzeczywistoœci jest ono
skrótem ³aciñskiego Immaculata Conceptio B.V.M., Niepokalane
Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny. Imiê to, poza jêzykami wywodz¹cymi siê z ³aciny, raczej nie jest u¿ywane, ale mo¿na w jego
miejsce pod³o¿yæ Maria. Concetta Bertoli na chrzcie otrzyma³a
drugie imiê Oliwia, co pozwala nazywaæ j¹ tak¿e tym imieniem.

Nasza Wspólnota, Nr 8 (148), sierpieñ 2007
wyzwala i zbawia. Podjê³a próbê pogodzenia siê z ciê¿k¹
chorob¹ w duchu chrzeœcijañskiej rezygnacji, ofiaruj¹c
swoje cierpienia za Koœció³, o uœwiêcenie kap³anów i o nawrócenie grzeszników. Powróci³a te¿ do Akcji Katolickiej
i rozpoczê³a apostolat wobec odwiedzaj¹cych j¹ osób.
By³a to d³uga droga, ale nieustannie prowadzi³a Concettê
do wyznania, ¿e nie chcia³aby zamieniæ swojego ³o¿a boleœci
na nic innego w œwiecie: „Na pocz¹tku by³o ciê¿ko i nie
mog³am siê poddaæ, ale teraz jestem zadowolona. Cierpienia
s¹ moimi towarzyszkami”.
W 1930 r., a wiêc w 22. roku ¿ycia, Concetta by³a ju¿
ca³kowicie unieruchomiona. Mog³a poruszaæ tylko oczyma.
Usta by³y hermetycznie zamkniête. Wyniszczona cieleœnie,
przewidywa³a blisk¹ œmieræ. Chcia³a jednak najpierw uczciæ
25. rocznicê zaœlubin ze swoj¹ chorob¹. Prosi³a, aby ubrano
j¹ jak narzeczon¹ do œlubu, aby jej œwiêto obwieœci³y dzwony, aby mog³a ukazaæ wszystkim swoj¹ radoœæ. Z tej okazji
proboszcz, ks. Eugeniusz Peressini, odprawi³ w jej pokoiku
Mszê œw. Do pewnego kap³ana, który chcia³ j¹ pocieszyæ,
powiedzia³a: „Nie wiem jak mam dziêkowaæ Bogu za dar
¿ycia: niech mi ksi¹dz pomo¿e dziêkowaæ. Jak wielkich
rzeczy mo¿emy dokonaæ dla Pana w tym œwiecie”.
Od 1935 r. jej po³o¿enie stale pogarsza³o siê: nie mog³a wiêcej
poruszaæ g³ow¹, ramionami, rêkoma, nogami, a zamkniête usta
nie pozwala³y jej przyjmowaæ Komunii œw. Od¿ywiano j¹
jedynie p³ynami przes¹czanymi pomiêdzy zêbami.
W lipcu 1938 r. uczestniczy³a w pielgrzymce do Lourdes.
Dnia 9 lipca, po d³ugich i mêcz¹cych godzinach podró¿y, dotar³a w swoim ³ó¿eczku do Groty. Tam jednak nie prosi³a
o ³askê uzdrowienia, ale o coœ wiêcej. B³aga³a, aby mog³a
zawsze cierpieæ, zgodnie z proœb¹ bia³ej Pani, skierowan¹ do
Bernadetty, w intencji o nawrócenie grzeszników.
Dla siebie samej, p³acz¹c, prosi³a tylko o ³askê, aby na
nowo mog³a przyjmowaæ Komuniê œw. Poinformowany
o tym kap³an, zabra³ j¹ do Schroniska, gdzie trzymaj¹c
w rêku Najœwiêtszy Sakrament, pochyli³ siê nad ni¹ i w³o¿y³
odrobinê Hostii do ³y¿eczki z wod¹ i wla³ przez ciasn¹
szczelinê pomiêdzy zêbami do ust chorej. Kiedy Concetta
po³knê³a cz¹steczkê, jej radoœæ by³a nie do opisania. Od tego
czasu mog³a przyjmowaæ Komuniê œw. a¿ do œmierci. I kiedy
j¹ pytano o Lourdes, ca³e jej wspomnienie zawiera³o siê
w s³owach: „Ja mog³am przyj¹æ Komuniê”. Dziewica Niepokalana wys³ucha³a jej próœb.
Wspomagana przez proboszcza ks. Eugeniusza Peressiniego i przez braci Kapucynów z Udine, którzy przybywali
do miejscowej wspólnoty franciszkañskiej, poprosi³a o przyjêcie j¹ do Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich. Swoj¹
pocz¹tkow¹ formacjê rozpoczê³a 7 sierpnia 1940 r. i po roku,
7 wrzeœnia, z³o¿y³a œluby. By³a dumna, ¿e jest córk¹
œw. Franciszka z Asy¿u, który nosi³ na swoim ciele znaki
mêki Jezusa, znaki mi³oœci Boga do ludzkoœci. W ten sposób
Concetta znalaz³a w Franciszku z Asy¿u wzór w mi³osnym
obejmowaniu krzy¿a Chrystusowego. Zrozumia³a równie¿,
¿e ten te¿ chêtniej daje, kto bardziej kocha. Najwiêkszym zaœ
darem mi³oœci jest cierpienie za osobê, któr¹ siê kocha.
W tym wyborze mi³oœci, którego dokona³a, odnajdujemy
duchowoœæ Poverella z Asy¿u, który do koñca umi³owa³
Chrystusa Ukrzy¿owanego. Odt¹d Concetta w swojej modlitwie œwieckiej franciszkanki prosi³a œw. Ojca Franciszka,
aby mog³a poj¹æ jego cierpienie i przyk³ad oraz o ³askê coraz
pe³niejszego uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa Ukrzy¿owanego w jej dwu wielkich intencjach. Mówi³a: „To jest
dobro, jakiego oczekujê, ka¿da kara jest mi ukochana”.
W tym czasie zaczê³a tak¿e traciæ wzrok i s³uch.
Inny niezwyk³y epizod wydarzy³ siê Loreto, opisany przez
siostry, które we wrzeœniu 1951 r. towarzyszy³y jej w pielgrzymce do Œwiêtego Domu.
cd. na s. 5
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Concetta Olivia Bertoli dc ze s. 4
Concetta by³a ju¿ wtedy ca³kowicie niewidoma, a tak¿e
g³uch³a. Prosi³a wiêc Madonnê o przywrócenie jej wzroku
lub s³uchu. Przeniesiona do bazyliki na Mszê œw., by³a
poruszona i p³acz¹ca. Do siostry, która j¹ pociesza³a, powiedzia³a: „Widzia³am wszystko, widzia³am wszystko”. A potem mog³a tak¿e podziwiaæ œwiêty obraz i Œwiêty Dom
Dziewicy Niepokalanej. Po zakoñczeniu pobytu w Loreto,
w poci¹gu umieszczono j¹ w pobli¿u okna. Zobaczy³a tak¿e
morze, co j¹ nape³ni³o radoœci¹. W pobli¿u Ankony wróci³a
jednak do ciemnoœci i ju¿ wiêcej nie widzia³a niczego a¿ do
œmierci. Odzyska³a jednak ca³kowicie s³uch.
Wieczorem 11 marca 1956 r. proboszcz udzieli³ jej Sakramentu Chorych, p³acz¹c przy tym jak dziecko. Concetta
odesz³a do domu Ojca. By³o to w niedzielê, w dzieñ Pañski.
Zima dobiega³a koñca i niebawem nastawa³a wiosna. Jej pogrzeb by³ wielkim œwiêtem. Teraz jej ubogie œmiertelne szcz¹tki
spoczywaj¹ w koœciele parafialnym w Mereto di Tomba.
Proces beatyfikacyjny, zaczêty 13 stycznia 1969 r., zakoñczy³ siê 24 kwietnia 2001 r. uznaniem heroicznoœci jej cnót.
Trwaj¹ modlitwy o cud, aby w koñcu ta pokorna córka w³oskiego regionu Friuli zosta³a ukazana wszystkim chrzeœcijanom, a szczególnie synom i córkom œw. Franciszka z Asy¿u,
jako wzór wiary i oddania siebie Bogu i bliŸnim, oraz jako
znak pocieszenia i otuchy dla tak licznych chorych i doœwiadczonych przez ¿ycie.
Na postawie: Aurelio Blasotti OFMCap, La „crocifissa”
di Mereto di Tomba, Cocetta Bertoli, w: Vita Mionorum,
rivista di spiritualita e formazione francescana 78, 2007, nr 2,
s. 145-55; ten¿e, Concetta Bertoli, Venerabile,w: Ordine
Francescano Secolare. Internet (03.08.2007).
o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM

Modlitwa w intencji uproszenia ³ask
i beatyfikacjê Czcigodnej S³ugi Bo¿ej
Konczetty Oliwii Bertoli
Bo¿e w Trójcy Jedyny,
Ojcze, Synu i Duchu Œwiêty,
zawsze godny naszej czci
w Twoich Œwiêtych, którzy s¹ w niebie,
wys³uchaj mojej modlitwy,
w której Ciê proszê,
abyœ Twoj¹ wiern¹ S³ugê
Konczettê Oliwiê Bertoli,
która znosi³a d³ug¹ i bolesn¹ chorobê
z cierpliwoœci¹, pogod¹ ducha i radoœci¹,
oddaj¹c siê ofierze za kap³anów, misjonarzy
i za grzeszników,
obdarzyæ raczy³ ju¿ tu na ziemi chwa³¹,
jak¹ cieszy siê w niebie,
a nam za jej wstawiennictwem
udzieliæ tej ³aski ....,
o któr¹ Ciê gor¹co prosimy.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo...,
Chwa³a Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu...
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Na pielgrzymkowym szlaku

Drogami œw. Jakuba Aposto³a
Kiedy przed dziesiêcioma latami, w trakcie studiów geograficznych dowiedzia³em siê o sanktuarium œw. Jakuba
Starszego Aposto³a w hiszpañskim Santiago oraz o œredniowiecznych szlakach pielgrzymkowych wiod¹cych przez ca³¹
Europê do tego oœrodka p¹tniczego, nie przypuszcza³em, ¿e
kiedykolwiek bêdê mia³ mo¿liwoœæ tam pielgrzymowaæ.
A jednak, œw. Jakub „sprawi³”, ¿e ju¿ dwukrotnie dane mi by³o
wraz z moj¹ ¿on¹ Katarzyn¹ uklêkn¹æ przed Jego grobem.
Przed trzema latami pokaza³em Kasi Leksykon – Szlaki
pielgrzymkowe Europy (red. A. Jackowski i I. So³jan) i opowiedzia³em kilka zdañ na temat Dróg œw. Jakuba do Santiago
de Compostela. Kiedy Kasia przegl¹da³a jedn¹ z map przedstawiaj¹cych europejskie szlaki pielgrzymkowe, zapyta³em:
„Mo¿e siê wybierzemy na pielgrzymkê do Santiago?” „Dobrze, jak bêdziesz mia³ pracê to pójdziemy” – odpowiedzia³a.
Popar³em jej odpowiedŸ, gdy¿ wówczas koñczy³em ostatni
rok studiów doktoranckich i nie mia³em sta³ego zatrudnienia.
Œw. Jakub jednak b³yskawicznie „zobligowa³” nas do wype³nienia z³o¿onej obietnicy. Ju¿ bowiem nastêpnego dnia
przynios³em do domu podpisan¹ umowê o pracê...! „S³owo
siê rzek³o – powiedzia³a Kasia – wybierzemy siê na pielgrzymkê do grobu œw. Jakuba Aposto³a”.
Trochê historii
Droga œw. Jakuba, nazywana po hiszpañsku Camino de
Santiago (camino w jêzyku hiszpañskim znaczy droga,
natomiast Santiago œwiêty Jakub) jest jednym z najwa¿niejszych, chrzeœcijañskich szlaków pielgrzymkowych. Istniej¹cy od ponad 1000 lat szlak, przetrwa³ do dnia dzisiejszego
i przebiega przez niemal ca³¹ Europê, koñcz¹c siê w katedrze
w Santiago. Johan Wolfgang von Goethe pisa³, ¿e Europa
powsta³a na szlakach prowadz¹cych do Santiago de Compostela. Ranga szlaków pielgrzymkowych znacznie zmala³a
w XVI-XVII w., kiedy przez Europê przetoczy³a siê fala walk
religijnych, epidemii i klêsk ¿ywio³owych. W kolejnych
wiekach pielgrzymowanie utrudni³a rewolucja francuska
i wojny napoleoñskie. Drogi œw. Jakuba uleg³y stopniowemu
zapomnieniu. Ponowne o¿ywienie pielgrzymowania ruchu
p¹tniczego do grobu œw. Jakuba nast¹pi³o dziêki apelowi,
który skierowa³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podczas wizyty
w Santiago w 1982 r. W tak zwanym „Akcie Europejskim”
Papie¿ powiedzia³ wówczas: „Ja, Jan Pawe³, syn polskiego
narodu, który zawsze uwa¿a³ siê za naród europejski, syn
narodu s³owiañskiego wœród Latynów i ³aciñskiego poœród
S³owian, z Santiago kierujê do ciebie, stara Europo, wo³anie
pe³ne mi³oœci: OdnajdŸ siebie sam¹! B¹dŸ sob¹! Odkryj
swoje pocz¹tki. Tchnij ¿ycie w swoje korzenie...”. Na odpowiedŸ na papieski apel nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
W 1987 r. Rada Europy uzna³a Drogê œw. Jakuba pierwszym
kulturowym szlakiem Europy i zachêci³a w³adze regionów
do odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych.
W krótkim okresie do grobu œw. Jakuba Aposto³a wyruszyli
pierwsi pielgrzymi z Francji. W 1993 i 1998 UNESCO zakwalifikowa³o szlaki biegn¹ce na terytorium Hiszpanii
i Francji do miejsc œwiatowego dziedzictwa.
Uczeñ Chrystusa
Œw. Jakub Wiêkszy (Starszy) Aposto³ i jego brat œw. Jan
Ewangelista byli synami Zebedeusza i Salome. Obaj byli rybakami mieszkaj¹cymi nad jeziorem Tyberiadzkim. Obaj te¿
zostali powo³ani przez Jezusa jako jedni z pierwszych
uczniów. Ich ¿ywy charakter sprawi³, ¿e Chrystus nazywa³
ich Boanerges tzn. „synowie gromu” (Mk 3, 17). Chcieli
bowiem, aby piorun spad³ na jedno z miast w Samarii, które
nie chcia³o przyj¹æ Jezusa i Jego uczniów (£k 9, 55-56).
cd. na s. 6
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Drogami œw. Jakuba dc ze s. 5
Œw. Jakub wraz z œw. Piotrem nale¿a³ do najbli¿szych
uczniów Zbawiciela. By³ œwiadkiem wskrzeszenia córki Jaira
(Mk 5, 37; £k 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn;
Mk 9, 1; £k 9, 28), drugiego, cudownego po³owu ryb oraz
modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Jest on wymieniany przez
Ewangelistów a¿ 18 razy. Œw. £ukasz w Dziejach Apostolskich wspomina równie¿ o jego mêczeñskiej œmierci: „W tym
samym czasie Herod zacz¹³ przeœladowaæ niektórych cz³onków Koœcio³a. Œci¹³ mieczem Jakuba, brata Jana...” (Dz 12, 1-2).
Œw. Jakuba stracono w 44 r. Jest on wiêc pierwszym mêczennikiem wœród Aposto³ów. Wed³ug tradycji po mêczeñskiej
œmierci, uczniowie Jakuba – Atanazjusz i Teodozjusz
przewieŸli Jego cia³o do Hiszpanii i pochowali w pobli¿u
miejscowoœci Iria Flavia (obecne El Padron) w Galicji. Oko³o
813 r. grób Aposto³a mia³ odnaleŸæ pustelnik Pelagiusz.
Œw. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, zakonów rycerskich, czapników, kapeluszników, hospicjów, szpitali,
pielgrzymów, wêdrowców, podró¿uj¹cych i sierot. Pod jego
wezwaniem budowano koœcio³y i szpitale, w których opiekê
znajdowali pielgrzymi.
Pielgrzymi na szlaku
W ostatnich latach do grobu œw. Jakuba Aposto³a w Santiago
pielgrzymuje w ci¹gu roku oko³o sto tysiêcy osób. Pomimo,
¿e w Polsce coraz wiêcej ukazuje siê wiadomoœci o tym
szlaku, to niestety na Camino Polaków jest jednak niewielu.
Najwiêcej pielgrzymów zarejestrowano w 2004 r. (180 tys.)
i 1999 r. (155 tys.), a wi¹za³o siê to przede wszystkim z obchodzonym w tych latach w Santiago Rokiem Œwiêtym
(przypada on zawsze w roku, kiedy 25 lipca czyli uroczystoœæ
œw. Jakuba wypada w niedzielê najbli¿szy Rok Œwiêty
bêdzie obchodzony w 2010 r.). W centrum miasta znajduje
siê pomnik z wykutymi w marmurze nazwiskami najs³ynniejszych p¹tników, wœród nich m.in. Karola Wielkiego, œw. Franciszka z Asy¿u, œw. Brygidy Szwedzkiej, œw. El¿biety
Portugalskiej, Izabeli Kastylijskiej, Jakuba Sobieskiego (ojca
króla Jana III Sobieskiego), oraz S³ugi Bo¿ego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który pielgrzymowa³ do Santiago dwukrotnie – w 1982 r. i 1989 r. podczas IV Œwiatowego Dnia
M³odzie¿y.
Po raz pierwszy wybra³em siê na Camino de Santiago
w czerwcu ubieg³ego roku. Pielgrzymowa³em wówczas,
wspólnie z ¯on¹, tzw. drog¹ francusk¹ (najbardziej popularn¹) z miasta Leon – w sumie ok. 300 km. W tym roku wybraliœmy siê ponownie na pielgrzymkowy szlak. Tym razem
wiód³ on drog¹ portugalsk¹ z Ponte de Lima. W sumie przez
piêæ dni przeszliœmy ok. 160 km. To niewiele, ale cieszymy
siê bardzo z tych kilku dni naszych wspólnych, ma³¿eñskich
rekolekcji w drodze.
Podczas drogi spotyka siê bardzo wielu pielgrzymów,
czêsto tak¿e osób niewierz¹cych, którzy na Camino szukaj¹
spotkania z Bogiem. Pomimo ró¿nic kulturowych i wyznaniowych oraz barier jêzykowych, pielgrzymi nawi¹zuj¹
wspania³e przyjaŸnie. Uœmiech, dobre s³owo, ¿yczliwoœæ,
wzajemna pomoc i wspólna modlitwa podczas pokonywania
kolejnych etapów trudnej drogi ³¹cz¹ w jedn¹ wspólnotê
pielgrzymkow¹. Osoby, które przesz³y Camino de Saniago,
podkreœlaj¹, ¿e z Camino wraca siê lepszym, ¿e w Santiago
de Compostela „umiera stary cz³owiek i rodzi siê nowy”.
Sam mogê dodaæ, ¿e Camino uczy równie¿ pokory. Nie
zapomnê bowiem, kiedy pod koniec pierwszego dnia
wêdrówki, ogromny ból przeszy³ mi œródstopie i doskwiera³
przy ka¿dym kroku a¿ do granic Santiago...
Symboliczna muszla
Ostatnio w wielu publikacjach pojawiaj¹ siê stwierdzenie,
¿e szlak zatraci³ swój religijny charakter. Nie mogê siê z tym
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w pe³ni zgodziæ, gdy¿ wiêkszoœæ osób, które spotka³em na
trasie podkreœla³a, ¿e pielgrzymuje do Santiago, a wêdrówka
ta jest podjêta z motywu religijnego. Potwierdzaj¹ to równie¿
statystyki prowadzone w sanktuarium. Pielgrzymowanie do
Santiago jednak znacznie siê ró¿ni od znanego nam dobrze
polskiego p¹tnictwa na Jasn¹ Górê, b¹dŸ innych wielu sanktuariów maryjnych. Na Camino spotyka siê zazwyczaj
samotnych pielgrzymów lub ma³e 2-3 osobowe grupy. Choæ
nie s³ychaæ na trasie modlitw i pieœni religijnych, to na
podstawie w³asnych doœwiadczeñ mogê stwierdziæ, ¿e
niezmierzona cisza gór i piêkno galicyjskiej przyrody sprzyjaj¹
rozmowie ze Stwórc¹ i przemyœleniu swoje dotychczasowego ¿ycia.
Atrybutem ka¿dego pielgrzyma pod¹¿aj¹cego do Santiago
jest muszla przypinana najczêœciej do plecaka b¹dŸ te¿
noszona na szyi, a tak¿e kostur, do którego niektórzy przymocowuj¹ tykwê na wodê. Muszl¹ oznaczone s¹ tak¿e drogi
œw. Jakuba. Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e z³ota muszla,
symbol pielgrzymowania, umieszczona jest w herbie papie¿a
Benedykta XVI.
Na drogach œw. Jakuba (zw³aszcza w Hiszpanii) znajduje
siê bardzo wiele schronisk dla pielgrzymów, tzw. albergue.
S¹ one najczêœciej prowadzone przez lokalne spo³ecznoœci,
parafie, stowarzyszenia oraz w³adze samorz¹dowe. Op³ata za
nocleg w takim schronisku jest niewielka, natomiast na terenie Galicji za nocleg sk³ada siê dobrowoln¹ ofiarê (tzw. „donativo”). W ostatnim okresie, zw³aszcza na trasie francuskiej,
powsta³o wiele schronisk prywatnych.
Drogi œw. Jakuba w Polsce
Warto podkreœliæ, ¿e równie¿ w Polsce zosta³y odtworzone
szlaki pielgrzymkowe wiod¹ce do Santiago. Pierwsza, tzw.
Dolnoœl¹ska Droga œw. Jakuba o d³ugoœci ok. 160 km, zosta³a
otwarta w lipcu 2005 r. w Jakubowie ko³o G³ogowa,
w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Droga rozpoczyna
siê w G³ogowie i prowadzi przez wspomniany Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Boles³awiec, Lubañ do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-Görlitz, gdzie przez
Most Staromiejski ³¹czy siê z niemieck¹, tzw. Ekumeniczn¹
Drog¹ P¹tnicz¹ („Ökumenischer Pilgerweg”), wiod¹c¹ przez
Saksoniê i Turyngiê. 20 czerwca br. zabytkowy koœció³
pw. œw. Jakuba w Jakubowie otrzyma³ tytu³ Diecezjalnego
Sanktuarium Pielgrzymkowego œw. Jakuba. Przed³u¿eniem
„Dolnoœl¹skiej Drogi œw. Jakuba” jest odtworzony historyczny szlak pielgrzymkowy Gniezno-Poznañ-ZgorzelecPraga (d³ugoœæ 490 km). W Pradze w³¹cza siê on w europejsk¹
sieæ szlaków pielgrzymkowych. W lipcu 2006 r. otwarto pierwszy odcinek tzw. Camino Polaco Drogi Polskiej. Wiedzie
on z katedry œw. Jakuba w Olsztynie do koœcio³a œw. Jakuba
w Toruniu. Przed rokiem otwarto równie¿ odcinek szlaku
wzd³u¿ dawnej Via Regia, który prowadzi z Brzegu przez
O³awê, Wroc³aw, Œrodê Œl., Legnicê, Legnickie Pole, Z³otoryjê, Lwówek i Lubañ do Zgorzelca. Ju¿ trwaj¹ prace nad
przed³u¿eniem Drogi œw. Jakuba Via Regia na OpolszczyŸnie, a tak¿e w Ma³opolsce od granicy polsko-ukraiñskiej przez Jaros³aw, Przeworsk, Ropczyce, Tuchów,
Brzesko, Kraków, Górê Œw. Anny i Kamieñ Œl¹ski. Obecnie
rozpoczêto tak¿e przygotowanie projektu odtworzenia tzw.
Ma³opolskiej Drogi œw. Jakuba, której trasa bêdzie wiod³a
z Sandomierza przez Koprzywnicê i Wiêc³awice do Krakowa. Tak wiêc, ju¿ wkrótce mieszkañcy Krakowa bêd¹ mieli
równie¿ mo¿liwoœæ wyruszenia na pielgrzymi szlak do Santiago, zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ od progu w³asnego
domu. Wszystkim wiêc udaj¹cym siê na pielgrzymkowy
szlak, zarówno do naszych piêknych polskich sanktuariów,
jak i odleg³ego Santiago ¿yczê Buen Camino – Dobrej Drogi!
Franciszek Mróz

