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Przeciwko duchowej samotnoœci

Cud i wspó³dzia³anie

Kolejny (nowy) rok szkolny

Codziennoœæ nazywamy szar¹, bo jest w niej setki szarych,
ma³o istotnych zdarzeñ. Tylko z rzadka bywa coœ niezwyk³ego,
co wstrz¹sa wyobraŸni¹, a niekiedy nawet sumieniami. Wœród
takich zdarzeñ s¹ cuda, które wierz¹cy wi¹¿¹ z dzia³aniem Pana
Boga, czêsto w wyniku interwencji œwiêtych.
W powszechnym rozumieniu na miano cudu zas³uguj¹ wydarzenia znacznie odbiegaj¹ce od przyrodniczej, lub ludzkiej
normy, które pozornie wykraczaj¹ poza prawa przyrody. Jan
Pawe³ II przypomnia³ nam, ¿e cuda s¹ g³osem Boga, a przy
ca³ej ich niezwyk³oœci, w swej istocie „nie s¹... przeciwne
si³om i prawom samej natury, choæ ³¹cz¹ siê z jakimœ
doœwiadczalnym „zawieszeniem” tych¿e si³ i praw (...)
wskazuj¹ na istnienie Mocy, która przewy¿sza si³y i prawa
samej natury...”. Z tego zdania wezmê szczególnie cenn¹
myœl: cuda „wskazuj¹ na istnienie Mocy”. Cuda, jako
znaki, maj¹ bowiem dwa wa¿ne obszary dzia³ania: osoby
doznaj¹ce cudu, a tak¿e „œwiat”, który je ogl¹da.
Pierwszym, najwiêkszym cudem, który jednak nie wydaje
siê cieszyæ w³aœciw¹ wdziêcznoœci¹ beneficjentów, by³o
stworzenie œwiata, a w nim stworzenie cz³owieka. PóŸniej
liczba ingerencji Boga w bieg ludzkich spraw by³a przeogromna. Stary Testament jest obszernym spisem Jego interwencji w losy Izraela i swoist¹ „ksiêg¹ cudów”. Mo¿na nawet
odnieœæ wra¿enie „rêcznego sterowania” Narodem Wybranym. Nasz Naród te¿ wielokrotnie doœwiadcza³ znaków,
a póŸniej ³askawoœci Pana.
W polu ludzkiego widzenia s¹ szczególnie wa¿ne cuda
nios¹ce indywidualne dobro, przewa¿nie ³aski dotycz¹ce
cia³a. W sanktuariach, w spisywanych ksiêgach ³ask przewa¿aj¹ opisy odzyskania utraconego zdrowia. Odrodzenie
ducha znacznie rzadziej bywaj¹ postrzegane jako wydarzenie
cudowne.
Wspó³czeœnie, pozornie racjonalny œwiat stara siê zaprzeczyæ istnieniu cudów, albo stara siê je wydrwiæ i przemilczeæ.
Wszak mówi siê powszechnie, ¿e „cudów nie ma”. O cudach
milczy œwiat nauk przyrodniczych; unika tego tematu i w razie koniecznoœci ogranicza siê do stwierdzenia istnienia
zjawisk, których natury wyjaœniæ siê nie da. Taka jest
sytuacja Ca³unu turyñskiego, czy Chusty z Oviedo oraz tzw.
cudów eucharystycznych. W istocie, dziœ cudów mo¿e byæ
nie mniej ni¿ kiedykolwiek. Nie tak dawno odszed³ od nas
w opinii œwiêtoœci Ojciec Pio, za którego przyczyn¹ wielu
ludzi na ca³ym œwiecie doœwiadczy³o ³aski cudu za jego ¿ycia
lub po œmierci. Opisuj¹ je ksi¹¿ki i czasopisma.
Ojciec œw. Jan Pawe³ II, by³ jednym z nas, ale dopiero po Jego
odejœciu: wiatr zamykaj¹c na trumnie ksiêgê Ewangelii
i wo³anie ludu rzymskiego santo subito „postawi³y” problem
Jego œwiêtoœci. Pojawi³o siê pytanie o cuda za Jego przyczyn¹.
Zaskoczy³o nas, ¿e z ca³ego œwiata przysz³o wiele œwiadectw
o cudach za Jego poœrednictwem. Niektóre opisa³ Pawe³ Zuchniewicz w ksi¹¿ce Cuda Jana Paw³a II. Miêdzy innymi przypomnia³ „wywo³any” na Placu Zwyciêstwa cud zst¹pienia na
nasz naród Ducha Œwiêtego i odnowienia „tej ziemi”.

Powoli cichn¹ burzliwe g³osy na temat kanonu szkolnych
lektur, nauczanie religii zosta³o wreszcie „docenione” (przynajmniej przez Ministerstwo Oœwiaty), a pracownie krawieckie
w poœpiechu nadrabiaj¹ zaleg³oœci w „umundurowaniu” ucz¹cej
siê m³odzie¿y. Za oknem wraz z pierwszym brzmieniem
dzwonka zawita³a niespodziewanie jesieñ do której – niestety –
trzeba bêdzie siê powoli przyzwyczaiæ. Rozpocz¹³ siê wiêc
kolejny (nowy) rok szkolny. Dla niektórych pierwszy, dla innych
ostatni, a zrywane kartki z kalendarza powoli znów bêd¹
przybli¿aæ do upragnionych wakacji.
W tym dziwnym œwiecie paradoksów i sprzecznoœci trzeba
sobie postawiæ pytanie: co zrobiæ, aby m³odoœæ odzyska³a na
nowo swoj¹ œwie¿oœæ, nadziejê, blask i elegancjê, a trud
nauczycielski i wychowawczy zyska³ w jej oczach autentycznoœæ, powagê autorytetu i szacunek? Mówienie prawdy
by³o, jest i bêdzie fundamentem rzetelnoœci i uczciwoœci.
A to dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wychowawców oraz katechetów.
Wspó³czesna moda na œwieckoœæ ani nie przekonuje, ani te¿
do koñca nie zaspokaja g³odu m³odego cz³owieka odnoœnie do
jego podstawowych pytañ o Boga, etykê, moralnoœæ czy
uczciwoœæ. Dlatego pojawia siê czêsto „szlachetny bunt”, który
ma zwróciæ uwagê doros³ych na potrzeby i wra¿liwoœæ tych,
którzy s¹ przysz³oœci¹ danego kraju czy narodu. St¹d maj¹ oni
prawo domagaæ siê od œwiata doros³ych prawdy i wiary
w szlachetnoœæ idea³ów i marzeñ. Jak¿e pora¿a samotnoœæ
wielu m³odych osób, pozbawionych oparcia w najbli¿szych
z rodziny, swoich nauczycieli, nierzadko bez prawdziwych
kolegów i przyjació³. Pozwolê tu przytoczyæ sobie fragment
listu od pewnej m³odej osoby, który kiedyœ otrzyma³em. „Eligiuszu – pisze – nie poczytuj sobie tego za ¿adn¹ zuchwa³oœæ
z mojej strony, jeœli ton tego listu nie bêdzie odpowiedni. Jestem
na granicy moralnego za³amania. Tak wiele dozna³am
przykroœci od ludzi, zawiod³am siê na nich, na ich szczeroœci
i przyjaŸni. Dziœ ju¿ nie mam nikogo, komu mog³abym zaufaæ.
Widzê, jak za³amuje siê we mnie wiara w najszlachetniejsze
idea³y, które do niedawna jeszcze by³y dla mnie moralnym
imperatywem, aby czyniæ dobro. Zawiod³am siê na najbli¿szych osobach, którzy w chwilach mojego niepowodzenia,
zamiast podaæ mi rêkê, odepchnêli mnie bez cienia za¿enowania. Nie wierzê ju¿ nikomu, ani rodzinie ani moim
nauczycielom… Wolê piek³o samotnoœci, ani¿eli wymuszone
podanie rêki na zgodê”.
No w³aœnie! Na progu nowego roku szkolnego trzeba znów
postawiæ wszystkim nam wysoko poprzeczkê, która zmusza nie
tylko do intelektualnego wysi³ku po jak najlepsz¹ ocenê, ale te¿
otworzy nas bardziej na siebie, bo jak s³usznie powie biskup
koszaliñsko-ko³obrzeski Edward Dajczak: „W tym por¹banym
œwiecie m³odym ludziom trzeba daæ bez warunku mi³oœæ
i serce” (por. „Tygodnik Powszechny”, nr 36, 2007, s. 2). I nich
ten w³aœnie dar wyznaczy moralny program dzia³ania dla
wszystkich w nowym roku szkolnym ponad podzia³ami
politycznych waœni, czy ura¿onych chorych ambicji
Eligiusz Dymowski OFM
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Informacje duszpasterskie
PaŸdziernik jest miesi¹cem uwielbienia Boga w modlitwie
ró¿añcowej. Jest to czas ³aski, w którym ca³a wspólnota
wierz¹cych mo¿e pog³êbiæ znaczenie Ró¿añca jako modlitwy chrystologicznej i maryjnej. „Misterium tym, mówi³
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II o Matce Chrystusa Pana, przenikniêta jesteœ ca³kowicie od pierwszej chwili Twojego
poczêcia. Jesteœ pe³na ³aski, jesteœ Niepokalana! B¹dŸ
pozdrowiona, Niepokalana Matko Bo¿a! Przyjmij nasz¹
modlitwê i zachciej po macierzyñsku wprowadziæ Koœció³,
który jest w Rzymie i Koœció³ na ca³ym œwiecie w tê pe³niê
czasów, do której wszystko zmierza od dnia, w którym
przyszed³ na œwiat Twój Boski Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. On Pocz¹tkiem i Koñcem, Alf¹ i Omeg¹, Królem
wieków, Pierworodnym poœród ca³ego stworzenia, Pierwszym i Ostatnim. W Nim wszystko ma swoje wype³nienie.
W nim wszystko dojrzewa do tej miary, jak¹ zamierzy³ Bóg
w swoim niepojêtym planie mi³oœci. B¹dŸ pozdrowiona,
Panno Roztropna! B¹dŸ pozdrowiona, Matko £askawa!
Módl siê za nami, orêduj za nami, Panno Niepokalana,
mi³osierna i potê¿na Matko nasza, Maryjo!”
Nabo¿eñstwa ró¿añcowe w naszej œwi¹tyni, bêd¹ odprawiane w dni powszednie o godz. 17.45, a w niedzielê
o godz. 19. Prowadziæ je bêd¹: w poniedzia³ki – Franciszkañski Zakon Œwieckich, wtorki – Liturgiczna S³u¿ba
O³tarza, w œrody – Ró¿e ¯ywego Ró¿añca, czwartki – Ko³o
Przyjació³ Radia Maryja, w pi¹tki – dzieci, w soboty –
Akcja Katolicka, w niedzielê – kap³ani.
1.10. – rozpoczêcie „triduum”, czyli trzydniowego nabo¿eñstwa, przygotowuj¹cego nas do uroczystoœci œw. Franciszka
z Asy¿u, po³¹czonego ze Msz¹ œw. i okolicznoœciow¹ homili¹
na Mszy œw. o godz. 18.30. Nabo¿eñstwo to poprowadzi
o. Krzysztof Kustra.
3.10. – w wigiliê uroczystoœci œw. Franciszka, po Mszy œw.
wieczornej, nabo¿eñstwo zwane „Transitus”, czyli wspomnienie b³ogos³awionej œmierci œw. Franciszka, które poprowadzi Franciszkañski Zakon Œwieckich.
4.10. – Uroczystoœæ Œwiêtego Ojca naszego Franciszka.
Msze œw. w naszej œwi¹tyni: o godz. 6.30, 7; 7.30; 8; 9; 10;
o godz. 17 – w intencji Ko³a przyjació³ Radia Maryja, o godz.
17.45 – nabo¿eñstwo ró¿añcowe; uroczysta suma odpustowa
o godz. 18.30. W tym dniu kap³ani udadz¹ siê z Komuni¹ œw.
do chorych w naszej parafii od godz. 9.
5.10. – W pierwszy pi¹tek miesi¹ca godz. 16.30 – pierwszopi¹tkowa spowiedŸ œw. dzieci i m³odzie¿y naszej
parafii; o godz. 17 – Msza œw. dla nich; o godz. 18 – nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana Jezusa. Równie¿ w tym dniu na
Mszy œw. wieczornej modlimy siê intencji Misji œw.iMisjonarzy.
6.10. – „Wieczór z Janem Paw³em II” to spotkanie w pierwsze soboty miesi¹ca od godz. 21 do 21.37. Modlitwa ta
³¹czy w sobie refleksjê nad nauczaniem Jana Paw³a II. Spotkanie modlitewne pomaga nam w powracaniu do nauczania
papieskiego oraz umacnia nas w wierze i przybli¿a do Chrystusa i Jego Matki. Bêdzie to zarazem czas modlitwy o rych³¹
beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Zapraszamy wiêc
naszych Parafian dysponuj¹cych czasem do naszej œwi¹tyni
na godz. 21 na wspóln¹ modlitwê i refleksjê.
14.10. – O godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca,
po niej zmiana tajemnic ró¿añcowych. We wszystkich
œwi¹tyniach naszej Ojczyzny, a szczególnie Archidiecezji
Krakowskiej, bêdziemy prze¿ywaæ „VII dzieñ Papieski”
– jako wyraz wdziêcznoœci Bogu za pontyfikat Jana
Paw³a II. Bêdziemy go prze¿ywaæ pod has³em „ Jan Pawe³
II – Obroñca godnoœci cz³owieka”.
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28.10. – „Niedziela Misyjna” w naszych franciszkañskich
œwi¹tyniach modlimy siê za Misje œw. i Misjonarzy. O godz.
16 – Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
31.10. – Zakoñczenie nabo¿eñstw ró¿añcowych.
Przypominamy, ¿e w naszej parafii w ka¿dy poniedzia³ek
o godz. 18.30 jest sprawowana Eucharystia w intencji
powo³añ kap³añskich i zakonnych, a we wtorki o godz. 18.30
– w intencji próœb i podziêkowañ sk³adnych do œw. Antoniego z Padwy.

Piesza Pielgrzymka
na Jasn¹ Górê
Czym jest piesza pielgrzymka do Czêstochowy do tronu
naszej ukochanej Matki, mo¿e powiedzieæ tylko ten, kto zasmakowa³ p¹tniczego chleba. Ten, kto nie zwa¿a na trudy, pogodê i niepogodê, gorsz¹ lub lepsz¹ stodo³ê, czêsto z odciskami
na nogach i ³zami w oczach dociera do upragnionego celu,
jakim jest tron Królowej Polski.
W tym roku wyszliœmy z królewskiego Krakowa ju¿ po raz
XXVII i jak co roku rozpoczêliœmy nasze wêdrowanie od
Mszy Œwiêtej sprawowanej na Wawelu. Potem nast¹pi³o
ustawianie siê ludzi w poszczególnych grupach, a w naszym
cz³onie jest ich 9, do których siê wczeœniej zapisywali.
Z wa³ów wawelskich us³yszeliœmy „szykuje siê VII grupa
franciszkañska”. Mo¿na by³o wtedy zobaczyæ, jak wielki
t³um ludzi zbli¿y³ siê do znaku franciszkañskiego. To by³y
siostry i bracia, których Bóg postawi³ na naszej drodze.
W tym roku mo¿na by³o zauwa¿yæ du¿y spadek
pielgrzymów, ale nie dotyczy³o to VII, a nawet by³o nas
jeszcze wiêcej. Kiedy po Mszy Œwiêtej w Bramie Krakowskiej bracia klerycy policzyli naszych p¹tników, us³yszeliœmy liczbê 650 osób.
Muszê ze wzruszeniem przyznaæ, a jestem ju¿ na
pielgrzymce po raz 15, z czego 4 razy by³em przewodnikiem,
¿e takiej iloœci osób w naszej grupie nie mieliœmy nigdy.
Dlaczego tak siê dzieje? Bo t¹ grupê charakteryzuje duch
franciszkañski. „Trzy x R” wo³aj¹ m³odzi, tzn. Rozmodlona,
Rozœpiewana i Roztañczona. Bo s¹ tam bracia i siostry,
którzy, mimo w³asnego zmêczenia, potrafi¹ pomóc swojemu
wspó³towarzyszowi, którzy, mimo k³opotów w codziennym
¿yciu, potrafi¹ wyci¹gn¹æ pomocn¹ rêkê i nieraz uœmiechn¹æ
siê przez ³zy. Poza tym zawsze jest spora liczba ojców,
s³u¿¹cych pomoc¹ zarówno fizyczn¹, jak te¿ przede wszystkim duchow¹. Warto zaznaczyæ, ¿e bardzo wa¿n¹ rolê
w przebiegu pielgrzymki odgrywaj¹ porz¹dkowi, wœród
których od wielu lat najlepsi s¹ z naszej azorskiej m³odzie¿y.
To oni dbaj¹ o nasz bezpieczny przemarsz na p¹tniczym
szlaku, za co im bardzo dziêkujê, wiedz¹c, ¿e zawsze mogê
na nich liczyæ.
„Krok, krok za krokiem krok…”, s³owa jednej z pielgrzymkowych piosenek. niech bêd¹ zaproszeniem na
nastêpn¹ ju¿ XXVIII Krakowsk¹ Piesz¹ Pielgrzymkê do
Czêstochowy w VII grupie franciszkañskiej.
o. Klaudiusz Bartos OFM

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.
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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Dar przyjêty z wdziêcznoœci¹

Cud i wspó³dzia³anie dc ze s. 1

Wywiad z o. Markiem Œlew¹, gwardianem
klasztoru Braci Mniejszych w Krakowie-Azorach
Ju¿ trzeci rok jest Ojciec prze³o¿onym franciszkañskiej
wspólnoty na Azorach. Jak postrzega wiêc Ojciec nasze
osiedle i równoczeœnie parafiê?
W sumie pracujê na Azorach w parafii Niepokalanego
Poczêcia NMP ju¿ trzynaœcie lat. Przez ten ca³y czas spotka³em
tu wiele wspania³ych osób. Oœmielê siê wiêc powiedzieæ, ¿e
wierni naszej parafii to „anio³y w ludzkim ciele”, bardzo
wra¿liwi na krzywdê ludzk¹ i biedê. Naturalnie, maj¹ te¿ i swoje
problemy, bo codzienne ¿ycie nie zawsze jest przys³owiow¹
„sielank¹”. Z drugiej jednak strony widaæ ich determinacjê
i wolê czynienia dobra oraz s³u¿by innym. Licz¹ siê nawet
najmniejsze gesty. Nie mo¿na o tym zapominaæ. To ich
œwiadectwo daje wiele duszpasterskiej radoœci.
Koordynowanie pracami ca³ej wspólnoty nie jest takie
proste i ³atwe. Jakie cechy powinien posiadaæ prze³o¿ony,
aby zarówno wspó³bracia jak i wierni dziêki niemu czuli
siê autentyczn¹ Bo¿¹ rodzin¹?
Nie chcia³bym wypowiadaæ siê dobrze o sobie, bo nie lubiê
kokieterii. Niemniej jednak powierzone mi przez Zarz¹d Prowincji zadanie traktujê bardzo powa¿nie. Wiem równie¿, jak
wiele zale¿y od mojej postawy. Staram siê wszystkich traktowaæ jednakowo. Robienie ró¿nic pomiêdzy wspó³braæmi czy
wiernymi by³oby œlep¹ uliczk¹, która prowadzi do nik¹d.
Ludzie wyczuwaj¹ ¿yczliwoœæ i szacunek jakimi ich darzê, ale
najbardziej kocham tych, którzy s¹ pokrzywdzeni przez los.
Ka¿dy ma swoj¹ godnoœæ, dlatego jest wyj¹tkowy. Taki dar
przyjmuje siê zawsze z wdziêcznoœci¹.
Za kadencji Ojca wiele siê zmieni³o wokó³ koœcio³a
i klasztoru. Nieustannie s¹ podejmowane dalsze liczne
prace i remonty. Jak sprostaæ tym wszystkim zadaniom,
zw³aszcza ¿e spo³eczeñstwo nam ubo¿eje?
Nie mogê przypisywaæ zas³ug tylko sobie, by³oby to niesprawiedliwe. St¹d te¿ wszystko czego dokonaliœmy wspólnie ze wspó³braæmi i naszymi parafianami zawdziêczam
Bo¿ej Opatrznoœci, ogromnej ofiarnoœci wiernych oraz bezinteresownej pomocy hojnych darczyñców. My, jako bracia
mniejsi i duchowi synowie Biedaczyny z Asy¿u, nie mo¿emy
takich gestów serca pomin¹æ milczeniem.
W ostatnich kilku latach franciszkañska parafia na
Azorach zmniejszy³a siê o kilka tysiêcy wiernych z racji
powsta³ych dwóch nowych parafii diecezjalnych. Czy to
oznacza, ¿e i problemy siê zmniejszy³y?
Sprawê uj¹³bym trochê inaczej, a mianowicie cieszy nas
budowa nowych œwi¹tyñ. Wierni maj¹ do tego prawo. Œwiadczy to równie¿ o nieustannym dynamizmie Koœcio³a. Wszyscy jesteœmy pos³ani, aby s³u¿yæ dobremu Bogu. Tylko przez
taki pryzmat trzeba nam odczytywaæ sens i cel ka¿dego
powo³ania. Nie wa¿na te¿ jest liczba osób do których
jesteœmy pos³ani. Problemy bêd¹ istnieæ zawsze. Istotne jest
to, aby umieæ je dostrzegaæ i staraæ siê im zaradziæ. Do tego
na pewno potrzeba silnej wiary i wzajemnej modlitwy.
Czego ¿yczy³by Ojciec sobie oraz tym wszystkim, którzy
s¹ w ró¿nym stopniu zwi¹zani i klasztorem i parafi¹?
Na ile pozwol¹ mi si³y fizyczne na pewno ca³ym sercem
bêdê s³u¿y³ innym. A naszym drogim Parafianom, Przyjacio³om i Dobroczyñcom, wszystkim bez wyj¹tku, ¿yczê
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w ¿yciu osobistym, rodzinnym
i zawodowym. Niech nie zabraknie im wewnêtrznego pokoju
serca oraz radoœci, a tak¿e niechaj nigdy poœród nich nie
bêdzie ludzi biednych, g³odnych i pokrzywdzonych.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM

Ten cud polega³ na powstaniu Solidarnoœci, chrzeœcijañskiego
ruchu o znaczeniu œwiatowym, a jego dalsz¹ czêœci¹ by³o pokojowe przejêcie w³adzy przez naród i powolne kszta³towanie siê
sceny politycznej. Moim zdaniem ten cud trwa nadal, bo jeszcze
nie zakoñczy³o siê odnawianie oblicza naszej ziemi.
Do niedawna Polska by³a ska¿ona w sferze moralnoœci przez
sitwy, uk³ady, nepotyzm, z³odziejstwo i korupcjê na ka¿dym
szczeblu. Kolejne rz¹dy III-ej Rzeczypospolitej utrzymywa³y ten
klimat, sprzeczny z zasadami chrzeœcijañskiego ¿ycia.
Dzia³aniom naprawczym obecnie rz¹dz¹cych polityków od dwu
lat towarzysz¹ ataki medialne, niezwyk³e w swej gwa³townoœci.
Nieodparcie robi¹ wra¿enie obrony starych uk³adów, walki
starego porz¹dku z nowym. Ilustracj¹ mo¿e byæ wsparcie czêœci
mediów dla korupcji lekarskiej, dla oporu korporacji
prawniczych przed utrat¹ monopolu, albo wezwanie rz¹du
Niemiec przez naszego by³ego prezydenta do interwencji wobec
przysz³ego rz¹du polskiego, jeœli nie wygra obecna opozycja.
Mimo to, gospodarka rozkwita i bezrobocie spad³o, poprawia
siê moralnoœæ publiczna, trwa umacnianie prawa i przywracanie sprawiedliwoœci. Oœmielam siê uwa¿aæ, ¿e to jest „odnowa tej ziemi”. Nadchodz¹ce wybory s¹ jej czêœci¹. Trzeba
bêdzie w nich opowiedzieæ siê za wyborem chrzeœcijañskich
zasad, lub za ich odrzuceniem. Tym razem lepiej wiemy kto jest
kim i do czego d¹¿y. Czy cz³owiek wierz¹cy mo¿e w¹tpiæ, po
której stronie nale¿y siê opowiedzieæ, której partii i komu udzieliæ wyborczego wsparcia?
Andrzej Stoch

Pielgrzymowanie
z franciszkañsk¹ „Siódemk¹”
Tegoroczna pielgrzymka nie by³a moj¹ pierwsz¹, lecz ju¿
13, a wiêc z okresu tych kilkunastu lat widzê pewne rzeczy,
na które wczeœniej nie zwróci³am uwagi. Tego roku pierwszy
raz sz³am z grup¹ 7 – Franciszkañsk¹. Wczeœniej pozna³am
inne grupy: 10, 10’, 13, 3’ i 1(I cz³on); 15 i w koñcu 7. Ka¿da
grupa jest niepowtarzalna, inna, poprzez swój charakter,
przewodników, ludzi. Ka¿dy wiêc mo¿e wybraæ sobie grupê,
która mu najbardziej odpowiada.
Rok temu zaczê³am przygl¹daæ siê grupie 7. Zaciekawi³ mnie
sposób prowadzenia grupy, radoœæ wœród ludzi i brak
zmêczenia. Postanowi³am, ¿e zobaczê, co jest takiego
w „Siódemce”, ¿e jest ona taka rozeœmiana. Teraz, po wspólnym pielgrzymowaniu z t¹ grup¹, wiem, co to jest: MI£OŒÆ,
mi³oœæ do ludzi, oraz radoœæ z tego, ¿e siê idzie w trudzie,
zmêczeniu, deszczu... Dlaczego ta grupa jest taka radosna?
Przez ludzi, którzy w niej id¹ – Franciszkanów. Zaskoczy³a
mnie ta w³aœnie mi³oœæ, któr¹ darzyli wszystkich ludzi, pomoc
w ka¿dej sytuacji, rozmowami, które prowadzili na trasie
z p¹tnikami. Nikt, kto tylko mia³ jakiœ problem, nie zosta³ bez
pomocy. To Ci wspaniali ludzie organizowali pomoc przy
ma³ych dzieciach w wózkach. To oni, mimo ci¹g³ej „pracy” przy
mikrofonie, gitarze, zabawiali ludzi na postojach, potrafili wzi¹æ
ma³e dziecko i nieœæ je w najtrudniejszych odcinkach drogi. To
oni zabawiali nas œpiewem, rozmowami i ¿artami. To oni spowodowali, ¿e pielgrzymi zapominali o zmêczeniu, nie dospaniu, mokrym ubraniu. To Franciszkanie spowodowali, ¿e w grupie 7 by³o
tyle œmiechu i radoœci!
Po tylu latach chodzenia z pielgrzymk¹ krakowsk¹ mogê
œmia³o powiedzieæ, ¿e ta by³a najwspanialsza! Dziêkujê osobie,
która znalaz³a dla mnie czas, wys³ucha³a, która pomog³a mi siê
odnaleŸæ. Dziêkujê Ojcom: Klaudiuszowi, Arielowi, Lechowi,
Mariuszowi; dziêkujê Braciom: £ukaszowi, Krzysztofowi oraz
pozosta³ym Franciszkanom z grupy 7! Dziêkujê Wam za to, ¿e
jesteœcie, bo Wy jesteœcie po prostu ANIO£AMI! Szczêœæ Bo¿e!
Hortensja, lekarz medycyny

str 4

Nasza Wspólnota, Nr 9 (149), wrzesieñ 2007

Kolonia nad piêknym jeziorem
Kolonia letnia dzieci
W tym roku kolonia letnia organizowana przez nasz¹
i m³odzie¿y w Krzynkach 2007 r. parafiê
odby³a siê w Krzynkach. Drug¹ po³owê lipca

W tym roku dzieci i m³odzie¿ z Naszej parafii Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, wyjecha³y na koloniê
letni¹ do Krzynek. Krzynki to ma³a wioska w gminie Pe³czyce
w województwie zachodniopomorskim. Przez wszystkich mieszkañców jest nazywana Zielon¹ Wysp¹, poniewa¿ po³o¿ona
jest przy jeziorze Du¿y Pe³cz, a od l¹du oddzielona jest kana³em,
przez który przechodzi most. Oœrodek, w którym przebywaliœmy jest w³asnoœci¹ Fundacji na Rzecz Dzieci Zag³êbia
Miedziowego i sk³ada siê z 4 budynków (budynek g³ówny –
dworek i 3 wolno stoj¹ce domki, tzw. Baba Jagi). Oœrodek le¿y
na terenie rezerwatu przyrody, dlatego te¿ nale¿¹ce do Fundacji
jezioro posiada pierwszy stopieñ czystoœci, o czym mog³y
przekonaæ siê przebywaj¹ce tam nasze dzieci.
W koloni wziê³o udzia³ 92 dzieci w wieku od 7 do 14 lat
oraz 8 opiekunów: o. Klaudiusz kierownik, o. Gabriel,
o. Zacheusz, p. Marta Bubak, p. Maria Borkowicz, p. Teresa Olesiejuk, p. Aneta Grajaszek, p. Piotr Abramek, p. Krzysztof
Stawik oraz p. lekarz Katarzyna Bartnicka. Koszt ca³ej kolonii wyniós³ 69 tys. z³otych (przewóz, ubezpieczenie, noclegi
i wy¿ywienie na 15 dni, wycieczki fakultatywne, przewodnicy, lekarz i lekarstwa, nagrody). Trzeba zaznaczyæ, ¿e
po³owa dzieci mog³a wyjechaæ dziêki ¿yczliwoœci naszej
parafii i wielu parafian, którzy wsparli to dzie³o, pozostaj¹c
anonimowymi „samarytanami”.
Wyjechaliœmy z Krakowa 15 lipca o 10.30, a na miejscu
byliœmy o 20. Po rozlokowaniu w pokojach, dzieci zosta³y
podzielone na 12 i 13 osobowe grupy, do których zostali
przydzieleni wychowawcy. Na kolacji zostaliœmy przywitani
przez Dyrektora oœrodka, który przekaza³ ca³y teren, wraz
z sprzêtem, do naszej dyspozycji. Tego samego dnia dzieci
przekona³y siê, jak cudowne jest to miejsce, podziwiaj¹c
zachód s³oñca nad jeziorem, a póŸniej wschód ksiê¿yca,
i robi¹c mnóstwo zdjêæ.
Pogodê mieliœmy wrêcz wymarzon¹, dlatego nie by³o dnia
¿ebyœmy nie korzystali z jeziora, k¹pi¹c siê i p³ywaj¹c kajakami. M³odsze dzieci mia³y równie¿ rejs jachtem po jeziorze. Na terenie oœrodka by³y dwa boiska, z których równie¿
codziennie korzystaliœmy, graj¹c w pi³kê no¿n¹ i oczywiœcie
siatkówkê. Do naszej dyspozycji by³y te¿ rowery, którymi
dzieciaki wraz z opiekunami wyrusza³y w dalsze wêdrówki.
Nie zabrak³o te¿ gier i zabaw ruchowych w ró¿nych konkurencjach sportowych, a tak¿e w podchodach. Wieczorami
spotykaliœmy siê na ogniskach, dyskotekach i wspólnym
œpiewaniu (karaoke).
Codziennie po rannej gimnastyce by³a Msza Œwiêta, któr¹
odprawialiœmy najczêœciej na placyku przed g³ównym
budynkiem lub na pla¿y. Nie mog³o zabrakn¹æ te¿ dalszych
wycieczek. Jedna z nich by³a do Szczecina, gdzie przewodnicy oprowadzali nas po mieœcie, natomiast druga by³a do
Barlinka, gdzie z kolei leœnicy pokazywali nam piêkno
tamtych terenów. Oczywiœcie, jak na ka¿dych koloniach nie
zabrak³o „chrztu kolonijnego”. Po przebyciu ró¿nych konkurencji, ka¿dy otrzymywa³ „akt mianowania na kolonistê”.
W ostatnim dniu naszego pobytu odby³y siê równie¿ „œluby
kolonijne”. Nie zabrak³o jednak i przykryw spraw, troje
dzieci opuœci³o nas wczeœniej, gdy¿ bardzo mocno têskni³y
za domem. Równie¿ pod koniec kolonii 19 dzieci „z³apa³o”
wirusa ¿o³¹dkowego i musia³y ostatnie dwa dni spêdziæ na
diecie i le¿eæ w ³ó¿kach.
Z Krzynek wyjechaliœmy 30 lipca o 9, a w Krakowie byliœmy
ju¿ o 19.30, gdzie na dzieci oczekiwali ich Rodzice. Bogu niech
bêd¹ dziêki za ten czas odpoczynku i zabawy.
o. Klaudiusz Bartos OFM

dziewiêædziesiêcioro dwoje m³odszych i trochê starszych
dzieci spêdza³o wakacje w piêknym oœrodku po³o¿onym nad
jeziorem.
Podró¿ do Krzynek by³a d³uga i mêcz¹ca, ale pozwoli³a
nam na poznanie naszych wychowawców, nowych kole¿anek i kolegów.
Przez ca³y pobyt dopisywa³a nam pogoda, dziêki czemu
mogliœmy aktywnie spêdziæ ten czas. Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliœmy Msz¹ Œwiêt¹. Nastêpnie szliœmy na pyszne œniadanie, przygotowywane przez bardzo sympatyczne panie
kucharki. Po œniadaniu mieliœmy czas na zrobienie porz¹dku
w swoich pokojach, który by³ póŸniej sprawdzany i oceniany
przez specjalne komisje.
Na terenie oœrodka mieliœmy do dyspozycji wiele atrakcji.
Boiska sportowe, rowery, pla¿ê pilnie strze¿on¹ przez
naszych wspania³ych wychowawców, kajaki, sto³y do pingponga, pi³ki i skakanki. Wszystko to sprawia³o, ¿e nie
mieliœmy czasu na nudê. W godzinach po³udniowych
mieliœmy mo¿liwoœæ aktywnego spêdzenia czasu i skorzystania z tych atrakcji. Odbywa³y siê rywalizacje sportowe,
w których ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci. Dziêki temu, ¿e pogoda nas rozpieszcza³a, mogliœmy
du¿o czasu spêdziæ na pla¿y. Jedni szkolili swoje umiejêtnoœci p³ywackie, inni woleli wodne szaleñstwa obserwowaæ
z brzegu, a jeszcze inni p³ywali na kajakach, oczywiœcie pod
czujnym okiem naszych opiekunów.
Po obiedzie i ciszy poobiedniej zajêcia odbywa³y siê w grupach. Natomiast po kolacji mieliœmy mo¿liwoœæ popisania
siê swoimi umiejêtnoœciami wokalnymi podczas konkursów
„karaoke” oraz tanecznymi podczas dyskotek. Odby³y siê
równie¿ niezapomniane wycieczki autokarowe do Szczecina
i Barlinka. Specjalnie dla nas o. Klaudiusz zorganizowa³
zabawê w podchody, w których wszyscy chêtnie wziêliœmy
udzia³. Wychowawcy, z pomoc¹ trochê starszych uczestników,
zorganizowali tzw. „chrzty” dla osób, które po raz pierwszy
uczestniczy³y w kolonii, co dotyczy³o tak¿e o. Gabriela, który
debiutowa³ w roli wychowawcy. Odby³y siê równie¿ „kolonijne
œluby”, które bardzo mi³o wspominamy.
Niestety nadszed³ czas powrotu. Pe³ni cudownych wspomnieñ, wróciliœmy do Krakowa i z niecierpliwoœci¹ czekamy
na nastêpn¹ koloniê.
Karolina, kl. I LO
Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkê
do grobu œw. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo
i grobu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
w dniach 16-23 paŸdziernika 2007 r.
Wyjazd z parafii pw. œw. Stanis³awa Kostki w KrakowieDêbnikach.
Trasa pielgrzymki: Kraków – Wenecja – Padwa – Loreto
– San Giovanni Rotondo – Monte San Angelo – Manoppello
– Monte Cassino – Rzym – Asy¿ – Mariazell – Kraków.
Koszt pielgrzymki: 1200 z³ + 50 euro zawiera: przejazd
autokarem klasy LUX, 6 noclegów, 6 œniadañ, 7 obiado-kolacji, ubezpieczenie, program turystyczny, przewodnicy.
Nie zawiera biletów do zwiedzanych obiektów i komunikacji miejskiej.
Zapisy w Biurze Akcji Katolikciej przy ul. Franciszkañskiej 3 (pn, œr, czw: od 16 do 17.30) i w Kancelarii
Parafialnej œw. Stanis³awa Kostki, ul. Konfederacka 6
(pn, wt, czw,. pt od 16 do 18).
Przy zapisie obowi¹zuje zaliczka 400 z³ (tel. 0 602 347 889)
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Pielgrzymka... do Asy¿u
W parafii franciszkañskiej
Od wielu lat mieszkam na terenie naszej franciszkañskiej
parafii. I cieszê siê z tego faktu, i szczycê siê tym, ¿e to
w³aœnie Bracia Mniejsi prowadza mnie ku Bogu. Ponad 20
lat temu wst¹pi³em w szeregi ministrantów, ponad 10 lat
temu odkry³em piêkno Ruchu Œwiat³o-¯ycie i zacz¹³em
uczestniczyæ w odkrywczych spotkaniach oazowych. Zastanawia³em siê jednak, co takiego wyp³ywa z faktu, ¿e jestem
w³aœnie z parafii franciszkañskiej, a nie jakiejkolwiek innej.
Jak w moim ¿yciu odzwierciedla siê duchowoœæ œw. Franciszka? Bo przecie¿ ministrantem, czy oazowiczem móg³bym
byæ tak¿e w ka¿dej innej parafii.
Pielgrzymki na Jasn¹ Górê z franciszkanami
Z odpowiedzi¹ przysz³a mi Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasn¹ Górê. Gdy przed 13-tu laty zaczyna³em pielgrzymowaæ, poszed³em w³aœnie z nasz¹ franciszkañsk¹ grup¹ 7.
Motywacja by³a oczywista: sz³a w niej moja siostra, szli znajomi ministranci, koledzy z osiedla. Jednak bardzo szybko siê
okaza³o, ¿e ta nasza grupa jest tak specyficzna, ¿e setki osób
(w tym i ja) nie wyobra¿aj¹ sobie pielgrzymowania w innej
grupie. Radoœæ, œpiew i tañce, duch œw. Franciszka, to
wszystko przeplatane rozmodleniem i refleksj¹ sprawia³o, ¿e
pielgrzymowanie w naszej „Siódemeczce” sta³o siê, obok
rekolekcji oazowych, nieod³¹cznym elementem moich
corocznych wakacji. Chc¹c siê przekonaæ jak pielgrzymowanie wygl¹da gdzie indziej, zmienialiœmy nieraz z moj¹ siostr¹
grupê, z któr¹ wêdrowaliœmy przez dany odcinek. By³y grupy
wspania³e: radosne, rozmodlone, m³odzie¿owe, wyciszone
po prostu najró¿niejsze. Nie by³o jednak drugiej „Siódemki”,
w której wszystkie te elementy tak by do siebie pasowa³y.
Tylko w naszej grupie grupie franciszkañskiej czuliœmy siê
po prostu jak u siebie.
Propozycja wyjazdu do Asy¿u
Planuj¹c tegoroczne wakacje, na koronnym miejscu
umieœci³em ponownie pielgrzymkê do Czêstochowy.
W po³owie roku dowiedzia³em siê jednak, ¿e w sierpniu
w Asy¿u po raz pierwszy odbêdzie siê Europejskie Spotkanie
M³odzie¿y Franciszkañskiej. Ojciec Proboszcz wraz
z o. Klaudiuszem (naszym m³odzie¿owym Opiekunem) zaproponowali mi, abym, wraz z Danusi¹ i Marysi¹, by³
przedstawicielem naszej parafialnej m³odzie¿y na to spotkanie. By³em tyle zaskoczony t¹ propozycj¹, co i ogromnie
szczêœliwy, ¿e to w³aœnie mnie spotka³ ten zaszczyt. To
prawdziwe wyró¿nienie myœla³em móc byæ przedstawicielem parafii na takie wa¿ne spotkanie, móc na kilka dni pojechaæ do Asy¿u, spotkaæ siê z m³odzie¿¹ franciszkañsk¹
z innych czêœci Europy. Z radoœci¹ siê zgodzi³em, choæ
towarzyszy³ mi te¿ pewien ¿al: spotkanie mia³o siê odbyæ
dok³adnie w tym samym terminie, w którym rokrocznie odbywa siê Piesza Pielgrzymka Krakowska. A wiêc mia³em nie
pójœæ na ni¹, na t¹ wspania³¹ przygodê z Bogiem i Maryj¹,
po raz pierwszy od kilkunastu lat! Jednak taki w³aœnie jest
Bóg: zaskakuj¹cy, zmieniaj¹cy nasze plany i zamierzenia,
odbieraj¹cy coœ co mamy, po to, by daæ nam w zamian po
wielokroæ wiêcej, dopuszczaj¹cy do naszych zranieñ, byœmy
jeszcze bardziej do Niego przylgnêli.
A zatem: jadê do Asy¿u!
Mia³em przed oczyma moje dotychczasowe wizyty w tym
œwiêtym mieœcie zawieszonym jakby miêdzy ziemi¹, a niebem – i te miejsca: Bazylikê Matki Bo¿ej Anielskiej z Porcjunkul¹ (MBA), dalej Bazylikê œw. Franciszka z grobem
Biedaczyny, Bazylikê œw. Klary z doczesnymi szcz¹tkami swojej Patronki i cudownym Krzy¿em z San Damiano i wiele, wiele
innych miejsc, w których na ka¿dym kroku czuæ Franciszka
i Klarê, a za ich poœrednictwem samego Boga.
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Poniewa¿, z racji wczeœniejszych planów wakacyjnych,
nie mog³em pojechaæ z Krakowa razem ze wszystkimi,
spotka³em siê z ca³¹ grup¹ dopiero w Asy¿u 7 sierpnia. Ile¿
by³o radoœci z przywitania z Gosi¹, z Danusi¹, Marysi¹ no
i o. Lechem naszym Przewodnikiem, którego zna³em z pielgrzymowania w „Siódemce”. Ogólnie z naszej krakowskiej prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej przyjecha³o oko³o 40-tu m³odych
ludzi. Wszyscy ju¿ w komplecie pojechaliœmy na miejsce
naszego noclegu, które znajdowa³o siê jakieœ 30 minut
marszu (5 minut jazdy autokarem) od MBA. Okaza³o siê, ¿e
nocujemy na halach centrum wystawienniczego. Okaza³o siê
nadto, ¿e wraz z nami bêd¹ tam spali Polacy z innych polskich
prowincji oraz Albañczycy, Portugalczycy i Hiszpanie.
Ogólnie spa³o nas tam oko³o 300 osób, a wiêc trzecia czêœæ
wszystkich uczestników!
Pierwsze godziny w Asy¿u
Jeszcze tego samego dnia pojawiliœmy siê ponownie przy
MBA. Tam bowiem codziennie wydawane by³y wspania³e
obiady i kolacje. Piszê „wspania³e”, bo faktycznie codziennie na obiad i kolacje ka¿dy z nas dostawa³ po¿ywny zestaw,
sk³adaj¹cy siê z owoców, pieczywa, surówek i zawsze jakiejœ
ciep³ej potrawy: miêsnej, lub typowo w³oskiej (pasta, risotto,
lasagna). Wspólne posi³ki by³y jedn¹ z wielu okazji do
rozmów z innymi uczestnikami spotkania. Tysi¹cosobowa
rzesza m³odzie¿y, zjednoczona pod sztandarami œw. Franciszka, modl¹ca siê w jednym miejscu, jedz¹ca, rozmawiaj¹ca, czy bawi¹ca siê to robi³o wielkie wra¿enie. Jeszcze
tego samego wieczoru po kolacji by³ przed bazylik¹ MBA
wieczór integracyjno-zapoznawczy dla wszystkich uczestników.
Dni nastêpne
Ka¿dy kolejny dzieñ prze¿ywaliœmy w podobny sposób:
rano oko³o 7 by³a pobudka, poranna toaleta i œniadanie
w miejscu noclegu. Potem, po wspólnej modlitwie, wyruszaliœmy do centrum Asy¿u, lub w jego okolice, by wspólnie
modliæ siê, poznawaæ, zg³êbiaæ historiê ¿ycia œw. Franciszka
i Klary. Pierwszego dnia uroczyœcie przywita³ nas mer miasta, po czym zaprezentowa³a siê wspania³a grupa miejscowej
m³odzie¿y w strojach œredniowiecznych. Po nich byli bêbniarze w porywaj¹cym koncercie i dmuchacze ognia. W kolejne dni zwiedzaliœmy bazyliki œw. Franciszka i œw. Klary,
katedrê œw. Rufina (pierwszego biskupa Asy¿u, który
mêczeñsko zgin¹³ w obronie wiary), koœció³ek San Damiano
(gdzie œw. Franciszek us³ysza³ od Jezusa wezwanie, by szed³
i odbudowa³ Jego upadaj¹cy koœció³), pustelnie Carceri (miejsce modlitwy na odosobnieniu Franciszka i jego najbli¿szych
Towarzyszy), asysk¹ twierdzê Rocca Maggiore.
Codziennie te¿, niejako na ka¿dym kroku, dotykaliœmy
miejsc naznaczonych Franciszkow¹ obecnoœci¹: miejsce
Jego narodzin, chrztu, miejsce Jego zamieszkiwania. I nie
tylko widzieliœmy te miejsca, ale od ojców i sióstr zakonnych
Jego duchowych Synów i Córek s³uchaliœmy o historii tych
wyj¹tkowych miejsc. Oko³o 13 by³ obiad, potem chwila
czasu wolnego, by po po³udniu znowu wspólnie spotkaæ siê
na modlitwie, rozwa¿aniu, czy wspólnej rozmowie. Mniej
wiêcej o 18 by³a kolacja. Zwieñczeniem dnia by³a wspólna
modlitwa, czêsto po³¹czona tak¿e z zabaw¹ i œpiewem, na
placu przed bazylik¹ MBA, lub w niej samej. Na miejsce noclegu wracaliœmy po 23. Z racji na du¿¹ liczbê osób, które
w jednym momencie chcia³y siê umyæ, szliœmy spaæ mniej
wiêcej o 1 w nocy. A rano o 7 znowu by³a pobudka...
Wartoœci spotkania asyskiego
Mo¿na by siê zastanawiaæ, jakie wartoœci z tego sierpniowego
spotkania okaza³y siê byæ najcenniejsze. I zapewne ka¿dy
z uczestników da³by inn¹ odpowiedŸ. Dla mnie jednak najwa¿niejsze by³y dwie rzeczy: modlitwa i spotkanie z drugim
cz³owiekiem.
cd. na s. 6
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Szanowni Pañstwo!
Jako cz³onek naszej Azorskiej Wspólnoty Parafialnej oraz
Prezes Akcji Katolickiej dzia³aj¹cej w naszej parafii jestem
zobowi¹zany poinformowaæ Pañstwa o mojej decyzji dotycz¹cej zbli¿aj¹cych siê wyborów Parlamentarnych.
Dziêki Pañstwa poparciu pe³niê funkcjê radnego
Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa i kierujê jako
przewodnicz¹cy pracami Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci
Rady Miasta Krakowa. Pracujê w Komisjach: Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, Praworz¹dnoœci, Bud¿etowej
i Inwentaryzacyjnej. Wykorzystujê w tej dzia³alnoœci nie
tylko wiedzê zawodow¹, ale równie¿ wiedzê samorz¹dow¹,
któr¹ naby³em jako przewodnicz¹cy Dzielnicy IV m. Krakowa I-szej kadencji i radny miasta kadencji III, IV, a obecnie
V kadencji. Bior¹c pod uwagê moj¹ dzia³alnoœæ w tym okresie mogê pochwaliæ siê dzia³aniami, które doprowadzi³y do
wybudowania wiaduktu ³¹cz¹cego ul. Wroc³awsk¹ z os. Azory,
estakady w ci¹gu ul. Opolskiej nad ul. 29 Listopada.
Zabiega³em równie¿ o zbudowanie estakady nad Rondem Polsadu, która w tym roku zosta³a oddana do u¿ytku. Szczególnie
zale¿y mi na remontach dróg lokalnych – st¹d moje wyst¹pienia dotycz¹ce stanu technicznego ulic i bezpieczeñstwa
ich u¿ytkowników. Uwa¿am, ¿e to, co siê obecnie dzieje
w Krakowie – mam na myœli parali¿ komunikacyjny – œwiadczy o nieudolnoœci Prezydenta Krakowa i Jego s³u¿b, którzy
ju¿ drug¹ kadencjê nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ komunikacyjnego problemu w naszym mieœcie. Nie pozostaje obojêtny na
sprawy zwyk³ych mieszkañców, pe³niê co drugi poniedzia³ek
dy¿ury radnego w siedzibie azorskiej Akcji Katolickiej.
Obecnie skupi³em siê przede wszystkim na sprawach
ochrony zbytków, jak i terenów rekreacyjnych w naszym Krakowie. Pracuj¹c w Radzie Programowej 750-lecia Lokacji
Krakowa i Komisji Kultury mia³em mo¿liwoœæ zapoznania siê
z problemami niszczenia naszych zabytków w kontekœcie
bardzo du¿ego ruchu turystycznego i nie tylko. St¹d moje
dzia³ania zwi¹zane z odci¹¿eniem Rynku G³ównego i przejêciem czêœci imprez przez Ma³y Rynek i Plac Szczepañski.
Przytaczam powy¿sze fakty z mojej pracy samorz¹dowej,
aby umo¿liwiæ Pañstwu ocenê mojego dotychczasowego
dzia³ania. Wiêcej o mojej osobie mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ
na mojej stronie internetowej: www.boleslawkosior.fr.pl
Szanowni Pañstwo!
Moja pozycja w Radzie Miasta Krakowa, dotychczasowa
praca, dzia³anie, doœwiadczenie, zobowi¹zuje mnie do
wsparcia krakowskiej listy Prawa i Sprawiedliwoœci do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej. Uwa¿am, ¿e jest to mój obowi¹zek. Jako dzia³acz pierwszej SOLIDARNOŒCI jestem
przekonany, ¿e tylko ta formacja polityczna jest w stanie dokoñczyæ to, co uniemo¿liwi³a nam „gruba kreska”.
Zg³aszaj¹c swoj¹ kandydaturê na listê Prawa i Sprawiedliwoœci do Sejmu RP w Okrêgu nr 13 nie zabiega³em o eksponowane miejsce na liœcie, wiedz¹c, ¿e wybór nale¿y do
Pañstwa. Wiem, ¿e obecnie decydujemy o kszta³cie naszej
Ojczyzny. Chcê, aby by³a Ona tak¹, jak¹ sobie wymarzyliœmy w latach 80-tych Praworz¹dna i Sprawiedliwa.
Deklarujê pracê i dzia³anie na rzecz Naszej Ojczyzny
i Naszego Krakowa.
Prosz¹c o Pañstwa g³os, pozostaje z szacunkiem,
Boles³aw Kosior; Kraków, 25 wrzeœnia 2007r.

O, jak dobrze by³o móc klêczeæ przed cudownym krzy¿em
z San Damiano, jak dobrze by³o przy grobach Franciszka
i Klary, jak koj¹co w ciszy pustelni Carceri, jak przytulnie
w Porcjunkuli...
Ka¿dego, kto kiedykolwiek bêdzie w stanie pojechaæ do
W³och bêdê usilnie namawia³, by uda³ siê do Asy¿u i to najlepiej nie na parê godzin, ale 2-3 dni, by bez poœpiechu móg³
doœwiadczyæ tego, co jest genius loci tego miejsca jego
duchowego klimatu i atmosfery modlitwy. Jakoœ bli¿ej tam
do nieba, jakoœ ³atwiej byæ dobrym, jakoœ cz³owiek jest
szczêœliwszy... A w tym szczêœciu pomaga czêsto drugi, spotykany tam cz³owiek.
To w³aœnie ludzie, szczególnie uczestnicy tego Spotkania
M³odzie¿y Franciszkañskiej, byli dla mnie wyj¹tkowym
darem i odkryciem: w swojej ró¿norodnoœci krajów pochodzenia, kultur, mentalnoœci. Przypomina³o mi to spotkania w duchu Taize, lub Œwiatowe Spotkania M³odzie¿y
z Ojcem Œwiêtym, w których te¿ dane mi ju¿ by³o uczestniczyæ. Tu jednak ogniwem ³¹cz¹cym wszystkich ze sob¹ by³
duch franciszkañski. Nie sposób tego do koñca opisaæ, nie
sposób wyraziæ.
To duchowe doœwiadczenie A sy¿u g³êboko zapad³o
w nasze serca. I choæ spotkanie zakoñczy³o siê 12 sierpnia,
a w Krakowie byliœmy ju¿ nastêpnego dnia, nie sposób nie
wracaæ do tego doœwiadczenia myœlami i sercem. Wracaæ
jednak, to za ma³o. Zapragnêliœmy wraz z Gosi¹, Danusi¹
i Marysi¹, aby to Franciszkowe doœwiadczenie wzrasta³o
w nas i przeradza³o siê w nowe dzie³a; aby owocowa³o, a nie
zosta³o zasypane w popiele codziennoœci i zapomnienia.
Postanowienia
Podjêliœmy wiêc kilka postanowieñ, które z pomoc¹ Bo¿¹
i za wstawiennictwem œw. Franciszka bêdziemy chcieli
wdro¿yæ w ¿ycie. Pierwsze z nich, to ten artyku³, w którym
chcieliœmy siê podzieliæ choæ cz¹stk¹ naszych doœwiadczeñ
i prze¿yæ z Wami wszystkimi Drodzy Parafianie. Kolejn¹
inicjatyw¹ s¹ Wieczory z Janem Paw³em II, które odbywaj¹
siê w naszym parafialnym koœciele w ka¿de pierwsze soboty
miesi¹ca. Chcieliœmy wzi¹æ za nie szczególn¹ odpowiedzialnoœæ. Pierwszy wieczór modlitewny ju¿ w pierwsz¹
sobotê paŸdziernika (6 paŸdziernika) o 21. Zapraszamy na
niego Was wszystkich, Bracia i Siostry. Przez wspólne
rozwa¿anie s³ów Jana Paw³a II, przez wspólny œpiew i modlitwê chcemy coraz bardziej wcielaæ w ¿ycie to, o czym podczas swojego pontyfikatu mówi³ nasz wielki Rodak. Chcemy
tak¿e, za Jego wstawiennictwem, wypraszaæ dla nas, dla
naszych rodzin i dla naszej parafii wiele ³ask, oraz opiekê
Jezusa i Niepokalanej.
Jeszcze raz dziêkuj¹c Bogu i œw. Franciszkowi za ten
szczególny dar i ³askê, jak¹ by³a pielgrzymka do Asy¿u,
dziêkuj¹c naszym Ojcom za tê piêkn¹ propozycjê i dar,
koñczê s³owami, jakie œw. Franciszek wypowiedzia³ przed
cudownym Krzy¿em z San Damiano. Niech ta modlitwa dotknie naszego serca, byœmy jak Biedaczyna umieli uwierzyæ,
a potem sami iœæ i g³osiæ wielk¹ uzdrawiaj¹c¹ mi³oœæ Chrystusa.
„Najwy¿szy, chwalebny Bo¿e
Rozjaœnij ciemnoœci mego serca
I daj mi Panie, prawdziw¹ wiarê,
Niezachwian¹ nadziejê i doskona³¹ mi³oœæ,
Zrozumienie i poznanie,
Abym wype³nia³ Twoje œwiête
i prawdziwe pos³annictwo”.
Tomasz Grabowski

