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Przeciwko duchowej samotnoœci (XX)

Nie bójmy siê przemijania
Najlepiej byæ piêknym, m³odym i bogatym, o tym doskonale wiedz¹ firmy farmaceutyczne i agencje reklamowe,
które przeœcigaj¹ siê w promowaniu na rynku coraz to
nowsze kosmetyki i eliksiry m³odoœci. Jak grzyby po deszczu
na naszych ulicach wyrastaj¹ gabinety kosmetyczne, solaria
i kluby fitness. Nasta³a nie tylko moda na sukces, ale i na
piêkn¹ szczup³¹ sylwetkê. Inaczej nie wypada, bo mog¹ byæ
problemy z przyjêciem do pracy, nara¿enie siê na drwiny
otoczenia, a nawet najbli¿szych. To siê nam podzia³o – jak
mawia³ pewien satyryk. No có¿, za m³ody wygl¹d trzeba
s³ono zap³aciæ i nieŸle siê natrudziæ. Jeszcze nie tak dawno
piêkno by³o „oczywiœcie przez ca³e ¿ycie” – to mi³e powiedzonko wielu osobom spêdza niejeden sens z powiek.
„Wiedza przywilejem” ludzi m³odych, a ich wiek „durny
i chmurny” kszta³towa³y podró¿e, chêæ poznawania œwiata
i przygód, w myœl francuskiego przys³owia: Les voyages
forment la jeunesse. Wiek XXI przyniós³ na tym polu wielk¹
spo³eczn¹ przemianê myœlenia, kszta³towan¹ pod czujnym okiem
mediów. Niestety, ale czas jest bezlitosny. Nawet lustro do
którego zagl¹damy codziennie, nie umie zatrzeæ œladów prawdy.
Tak wiêc z wiekiem, upragnionej m³odoœci zaczynaj¹ powoli
opadaæ skrzyd³a. Pewnoœæ siebie ustêpuje coraz czêstszym

Czas mg³y i Adwentu
Deszczowym dniom przed Œwiêtem Niepodleg³oœci towarzyszy³a mg³a w mediach. Gêstnia³a wokó³ dy¿urnego
tematu: czym jest patriotyzm. Wœród odpowiedzi by³o: oddanie ¿ycia za kraj, za jego niepodleg³oœæ, wywieszanie flagi
i œpiew hymnu, uczciwa praca, szacunek dla Pañstwa,
przestrzeganie prawa, a nawet p³acenie podatków! Nie by³o
jednak myœli Ojca Œw. Jana Paw³a II o patriotyzmie: „Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka,
jest te¿ wielkim obowi¹zkiem. Analiza dziejów dawniejszych
i wspó³czesnych dowodzi, ¿e Polacy mieli odwagê nawet
w stopniu heroicznym, dziêki której potrafili wywi¹zywaæ siê
z tego obowi¹zku, gdy chodzi³o o obronê ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, ¿e w niektórych okresach nie mo¿na
by³o dostrzec os³abienia tej gotowoœci do ofiary, jakiej wymaga³o wprowadzanie w ¿ycie wartoœci i idea³ów zwi¹zanych
z pojêciem ojczyzny. By³y to te momenty, w których prywata
oraz tradycyjny polski indywidualizm dawa³y o sobie znaæ jako
przeszkody” (Pamiêæ i to¿samoœæ, Znak 2005 wyd. I, s. 72).
S¹dzê, ¿e w³aœnie mamy niektóry okres. Dziêki korzystnym
zmianom w kraju i mo¿liwoœci wysokop³atnej pracy zagranic¹
pojawi³a siê w narodzie „euforia twórcza”. Kto ¿yw zwija manatki i pêdzi na zachód, by uczciw¹ pracê zamieniaæ na godziwe
pieni¹dze i inwestowaæ je w kraju. Mam wra¿enie, i¿ wielu ludzi
s³ysz¹c obietnicê rych³ego u nas cudu gospodarczego da³o jej
wiarê i okaza³o to w wyborach. Nie pamiêtaj¹ wyników obietnicy zrobienia w Polsce drugiej Japonii.
Jednak bardziej ni¿ relacje polityczne, interesuje mnie aspekt
duchowy sprawy. Podobnie jak w 2001, gdy wygra³o SLD,
znów da³a znaæ o sobie prywata czêœci wyborców, gdy¿ ich
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pytaniom metafizycznym o sens ¿ycia, cel i jak siê to po
prostu wszystko zakoñczy? W³adza, kariera i s³awa coraz
bardziej odchodz¹ na dalszy plan i przestaj¹ cieszyæ. Nagromadzony maj¹tek zaczyna ci¹¿yæ, bo w ostatni¹ podró¿ ¿ycia
niczego nie mo¿na zabraæ ze sob¹. A to, ¿e nie ma ludzi
niezast¹pionych, najlepiej widaæ na cmentarzach. Gdzieniegdzie
pozostaj¹ ku pamiêci pomniki, grobowce, imienne nazwy ulic,
bohaterom przypisuje siê patronat szkó³, czy bibliotek.
A co z dusz¹, chcia³oby siê wreszcie zapytaæ? Nigdy nie
jest za póŸno, aby Bóg, Koœció³, sakramenty na nowo od¿y³y
w naszej œwiadomoœci. Tak ³atwo s¹ nam nie potrzebne, gdy
jakoœ radzimy sobie w ¿yciu. Ale, czy warta œwieczki jest taka
gra cia³a z dusz¹, aby w koñcu uwierzyæ, ¿e to ona w³aœnie
jest najwa¿niejsza, pozostaj¹c bez wzglêdu na pory roku
wci¹¿ m³od¹ i nieœmierteln¹. Do cia³a stosujemy ró¿ne
balsamy i kremy, które zwodz¹ nas i kokietuj¹ tzw. lekarstwem na m³odoœæ, gdy tymczasem dla duszy wystarczy
¿ycie dobre, uczciwe i bogobojne, gdzie przykazanie mi³oœci
Boga i bliŸniego rozpisujemy atramentem codziennych
uczynków. W ten sposób mo¿na zapewniæ sobie na zawsze
prawdziw¹ wiecznoœæ. A staroœæ jest tak samo piêkna jak
i narodziny. ¯ycie nie cofa swojego biegu. Dlatego nie bójmy
siê przemijania, gdy¿ ci, co poprzedzili nas w wêdrówce, z radoœci¹ otworz¹ i nam kiedyœ swoje goœcinne bramy nieba.
o. Eligiusz Dymowski OFM
chêæ bardzo szybkiego wzbogacenia siê, wizja z³otego cielca,
pokona³y Dekalog. Nie przypadkowo zwyciêzcy uzyskali rekordowo wysokie wyniki wyborcze w miastach, gdzie skupiaj¹ siê
œrodowiska zawodowe zasiedzia³e w uk³adach rodem z PRL-u.
Moim zdaniem to wizja utraty lewych dochodów, nies³usznych
przywilejów lub intratnych stanowisk zjednoczy³a pewn¹ czêœæ
œrodowisk prawniczych, urzêdniczych, naukowych i lekarskich
w potê¿ny front. Widocznie przywracanie sprawiedliwoœci
i rz¹dów prawa nie mo¿e odbywaæ siê zbyt szybko. Wielu obywateli nadal nie odnowi³o ducha i tkwi w minionej epoce.
Byæ mo¿e bêdzie cud gospodarczy, ale jednak nie rozumiem tych katolików, których nie zaniepokoi³o, ¿e popierana
przez nich dziœ zwyciêska partia, od lat nie uczestniczy w krakowskich obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci, a w jej programie
ani razu nie u¿yto s³owa Bóg, Koœció³ i chrzeœcijañstwo. Raz
u¿yto ojczyzna w zdaniu: „Pañstwo to ludzie, a ojczyzna to
ich marzenia”. Niepokojê siê, co z naszej tradycji i wiary
zostanie sprzedane zachodnim libertynom. Bo, to wtedy
o OjczyŸnie bêdziemy mogli sobie tylko pomarzyæ. Dlatego
nie pojmujê sensu intencji o zwyciêstwo Platformy w odbytej
Mszy œw. Mo¿na wyobraziæ sobie gniew osobistoœci cywilnych i duchownych na wci¹ganie Koœcio³a do polityki, gdyby
z podobn¹ intencj¹ mszaln¹ wyst¹pili zwolennicy PiS-u.
Mimo tych trosk, u progu koœcielnego Adwentu, czasu
duchowej odnowy, z nadziej¹ patrzmy w przysz³oœæ. Zalani
gazetow¹ pian¹ ludzie raczej nie dostrzegli ciep³ej rêki Pana
i pozytywnych zmian w ostatnich dwu latach. Miêdzy innymi
przypomniano œwiatu i nam samym, ¿e Polacy wierz¹
w Boga, s¹ zdolni, dumni i pracowici. A to jest mocny fundament, tak¿e w narodowym „adwencie” buduj¹cy nadziejê.
Andrzej Stoch
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

Koœció³ katolicki Adwentem rozpoczyna nowy rok liturgiczny.
Sama nazwa „Adwent” pochodzi od s³owa ³aciñskiego adventus, które oznacza oczekiwanie, nadejœcie. W tradycji Koœcio³a
okres Adwentu ma podnios³y charakter: jest on czasem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pañskiego,
upamiêtniaj¹cych pierwsze przyjœcie Syna Bo¿ego do ludzi,
i zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje
umys³y ku oczekiwaniu powtórnego przyjœcia Chrystusa przy
koñcu œwiata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem
religijnego i radosnego oczekiwania.
Koœció³ zaprasza nas przede wszystkim do uczestniczenia we
Mszach œw. zwanych roratnimi, sprawowanych wczeœnie
rano ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny. W prezbiterium pali
siê wówczas dodatkowa œwieca, wiêksza od innych i przyozdobiona bia³¹ wst¹¿k¹. Œwieca ta, zwana „roratni¹”, symbolizuje Maryjê nios¹c¹ œwiatu Chrystusa – Œwiat³oœæ
Prawdziw¹. Nazwa tej Mszy œw., „roraty”, pochodzi od s³ów
jej pierwszej modlitwy, wziêtej z proroctwa Izajasza (45, 8): „Rorate,
coeli… // „Spuœæcie, niebiosa, rosê… Sprawiedliwego…”.
29.11. – o godz. 18:30 – rozpoczêcie nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
patronki naszego Zakonu Braci Mniejszych i naszej azorskiej
Parafii. Nowennê poprowadzi i kazania wyg³osi o. Klaudiusz.
Msza œw. roratnia ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny
przez ca³y Adwent w naszej œwi¹tyni odprawiana bêdzie
o godz. 6:25.
1.12. – W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca zapraszamy do naszej
œwi¹tyni na godz. 21 na wspóln¹ modlitwê i refleksjê nad
ewangelicznym i papieskim przes³aniem S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II.
2.12. – Pierwsza niedziela Adwentu: o godz. 19 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
6.12. – Pierwszy czwartek miesi¹ca grudnia: od godz. 9
kap³ani udadz¹ siê do chorych z Komuni¹ œw.; o godz. 16:30
koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, a po niej Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja i spotkanie jego cz³onków w salce katechetycznej.
7.12. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 – spowiedŸ
œw. dzieci i m³odzie¿y, o godz. 17 – Msza œw. dla nich;
o godz. 18:30 – Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
8.12. – Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny – g³ówny odpust parafialny. Msze œw. w tym
dniu o godz. 6:30 ,7, 7:30, 8, 9, 10, o godz. 18 - nabo¿eñstwo
ku czci NMP. Suma odpustowa o godz. 18:30, któr¹ bêd¹
sprawowaæ i wyg³osz¹ S³owo Bo¿e Ojcowie Karmelici.
9.12. – O godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca, po Mszy œw. zmiana tajemnic ró¿añcowych.
19.12 do 22.12. – SpowiedŸ œw. od godz. 6:15 do 9 oraz po
po³udniu od 17 do 19; w czwart¹ niedzielê Adwentu
spowiedŸ œw. na wszystkich Mszach œw.
20.12. – W tym dniu kap³ani udadz¹ siê chorych, z œwi¹teczn¹
pos³ug¹ sakramentu pokuty i Komunii œw. od godz. 9.
24.12. – SpowiedŸ œwiêta od godz. 6 do 12; o godz. 24 – Msza
œwiêta zwana Pastersk¹.
25.12. – Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia. Msze œw. tak jak
w ka¿d¹ niedziele.
26.12. – Œwiêto œwiêtego Szczepana i drugi dzieñ œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê;
o godz. 19 – nieszpory kolêdowe.
31.12. – O godz. 18 – nabo¿eñstwo dziêkczynno-przeb³agalne;
o godz. 18:30 – Msza œw. na zakoñczenie Starego Roku, z okolicznoœciowym kazaniem.

Walter Nigg, Nadzieja œwiêtych, Wydawnictwo Ksiê¿y
Marianów, Warszawa 1995.
Ju¿ od pierwszej chwili swojego ¿ycia cz³owiek nieub³aganie zmierza ku œmierci. Jak pisa³ poeta, ks. Janusz Pasierb
– „Choæ zanurzeni w ¿yciu, chorzy jesteœmy na œmieræ”. „Media
vita in morte sumus // Poœrodku ¿ycia w œmierci jesteœmy”.
O œmierci rozmawiamy rzadko i raczej niechêtnie.
Uciekamy od tego tematu, choæ spotkanie ze œmierci¹ jest
nieuniknione, nie znamy jedynie czasu i okolicznoœci.
Trudno ogarn¹æ j¹ rozumem, bo zaczyna siê tam, gdzie
rozum gaœnie. Mimo postêpu i rozwoju nauk, œmieræ wci¹¿
pozostaje niepojêt¹ tajemnic¹. Dzisiejszy œwiat próbuje
wszelkimi sposobami wyeliminowaæ œmieræ z zasiêgu
myœlenia, lub pozbawiæ j¹ prawdziwego oblicza. Lecz wyrugowanie œmierci z codziennego ¿ycia jest nierozwa¿nym
samo z³udzeniem. Zamiast arogancji i kpiny, winniœmy przywróciæ nale¿ny jej szacunek.
Godzina œmierci bowiem, kiedy cz³owiek zupe³nie sam,
nagi staje przed Bogiem, jest godzin¹ prawdy. Opadaj¹ wówczas wszystkie maski, pryskaj¹ wszystkie z³udzenia, ujawnia
siê najg³êbiej skrywana, w³aœciwa istota cz³owieka.
Ka¿de umieranie, tak jak ka¿de ¿ycie, jest indywidualne
i nie ma ¿adnego sposobu umierania. Walter Nigg w swojej
ksi¹¿ce ukazuje œwiêtych w ostatnich momentach ich ¿ycia,
które by³y intensywnym i radosnym oczekiwaniem na upragnione zjednoczenie z Bogiem. Jak umierali œwiêci? Bardzo
ró¿nie. Œmieræ zabiera³a ich na wszelakie mo¿liwe sposoby.
Jedni cicho, spokojnie zasypiali snem wiecznym, na przyk³ad
Benedykt Labre, niestrudzony pielgrzym i ¿ebrak; inni odchodzili w samotnoœci, jak œw. Augustyn, czy Ignacy Loyola,
którzy umarli bez ostatnich Sakramentów. Wielu te¿, jak
Katarzyna ze Sieny, czy Bernadetta, nim oddali ostatnie
tchnienie, miesi¹cami, a nawet latami zmaga³o siê z bólem
i chorobami.
Wszyscy oni jednak przyjmowali œmieræ z pokor¹,
ca³kowicie zdani na Boga. Nie opierali siê ani cierpieniu, ani
agonii. Dla nich dzieñ œmierci by³ dniem prawdziwych
narodzin. Wiedzieli, ¿e ¿ycie i œmieræ przynale¿¹ do siebie.
Czasy wspó³czesne, niestety zapomnia³y, ¿e ¿yæ w³aœciwie
mo¿na tylko wtedy, gdy œwiadomie i z gotowoœci¹ przyjmie
siê nieodwo³alnoœæ w³asnej œmierci. Kiedy cz³owiek traci
sprzed oczu porz¹dek wieczny, staje zagubiony wobec
chaosu i zagmatwania. „Tak powinieneœ siê zachowywaæ
w ka¿dym czynie i w ka¿dej myœli, jak gdybyœ dziœ mia³
umrzeæ”– pisa³ Tomasz a Kempis.
Pragnieniem autora jest, byœmy choæ trochê oswoili siê z misterium œmierci, ucz¹c siê od œwiêtych tej trudnej „ars moriendi
// sztuki umierania”, i byœmy mogli, przekraczaj¹c kiedyœ
wieczne progi, jak œw. Franciszek nazwaæ j¹ nasz¹ siostr¹.
Opracowa³a: Bo¿ena Migda

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
one okazj¹ dozapoznania siêz celamiiformamidzia³aniaAkcji.
Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹ „Naszej Wspólnoty”.
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Pod skrzyd³ami œw. Franciszka
Wywiad z Marcinem Zawiœlakiem, cz³onkiem
zespo³u FRATERNITAS
Trudno ju¿ dziœ wyobraziæ sobie franciszkañsk¹
parafiê na Azorach bez zespo³u muzycznego FRATERNITAS. Czy móg³byœ przypomnieæ naszym Czytelnikom
jego historiê?
Dawno, dawno temu, a mo¿e zupe³nie nie tak dawno grupa
m³odzie¿y oazowej, przy jednej gitarze œpiewa³a na Mszy œw.
niedzielnej o godz. 10. Kto tylko mia³ chêæ móg³ do³¹czyæ do
tej grupy i nie wiadomo jakby to d³ugo trwa³o, gdyby nie pojawi³ siê w naszej parafii o. Ireneusz Wawryszczuk. To on
swoim ogromnym zapa³em i charyzm¹ stworzy³ pierwszy
zespó³, proponuj¹c nazwê „Fraternitas”, co znaczy „braterstwo”. Wtedy to ju¿ nie tylko przy gitarze œpiewaliœmy, ale
pojawi³y siê i inne instrumenty, zmienia³ siê te¿ sk³ad
zespo³u. Stworzy³a siê grupa m³odych ludzi lubi¹cych œpiewaæ i graæ. W pewnym momencie i ja do³¹czy³em do zespo³u
zachêcony przez o. Ireneusz w trakcie wizyty duszpasterskiej. By³em wtedy na studiach muzycznych i bardzo
wci¹gnê³a mnie praca w takim w³aœnie gronie. Cieszy³o to,
¿e mo¿na by³o tworzyæ i aran¿owaæ piosenki z osobami, dla
których muzyka by³a pasj¹ i odskoczni¹ od codziennoœci;
mo¿liwoœci¹ chwalenia Pana, bo czy¿ nie powiedzia³
œw. Augustyn: „Kto œpiewa, ten podwójnie siê modli”?
W tym miejscu chcê przypomnieæ osobê, która wiele dla nas
znaczy³a, bez której trudno nam by³o wyobraziæ sobie nasze
dalsze poczynania, by³ ni¹ œp. Adam Wojcieszek, zmar³y trochê za wczeœnie. Pe³en energii, pomys³ów, dobrych rad
prawdziwy przyjaciel. Jego nie ma, ale pozostawi³ godne
nastêpczynie – swoje córki.
Zaczêliœmy prawdziwe próby, ma³e wystêpy i uczestnictwo w ró¿nych festiwalach piosenki religijnej. Bêdê mo¿e nie
skromny, ale prawie z ka¿dego wyjazdu przywoziliœmy
wyró¿nienia i dyplomy, a z Franciszkañskiego Przegl¹du
Piosenki Ekologicznej w Katowicach Panewnikach pierwsze miejsce. Niestety czas biegnie nieub³aganie. Przysz³a
pora na za³o¿enie rodzin, a tym samym na nowe obowi¹zki,
coraz trudniej by³o organizowaæ wyjazdy na przegl¹dy
piosenek, ale nigdy nie zaniechaliœmy naszej tradycji grania
na Mszy œw., prawie w ka¿d¹ niedzielê, teraz o godz. 9. Gdy
ka¿dy ma mnóstwo obowi¹zków w pracy i w domu, to jednak, gdy przychodzi dzieñ „próby” zespo³u ka¿dy stara siê
stawiæ na czas. Los rozrzuci³ nas po ró¿nych stronach Krakowa, ale my nadal bardzo emocjonalnie jesteœmy zwi¹zani
z „naszym azorskim Koœcio³em”. Nie przera¿a nas fakt, ¿e
doje¿d¿amy na Mszê œw. z bardzo daleka.
Wasz zespó³ to w pewnym pozytywnym sensie rodzinne
klany, prawda? Jakie to ma dla wszystkich cz³onków
zespo³u, nie tylko artystyczne, ale i duchowe znaczenie?
Rzeczywiœcie w pewnym sensie nasz zespó³ to ju¿ rodzinne
klany. Przez tych kilkanaœcie lat w naszym zespole by³o wiele
osób. Jedni wpadali na krótko inni na d³u¿ej. Gdy zawieraliœmy
zwi¹zki ma³¿eñskie o. Kamil (ówczesny proboszcz)
powiedzia³, ¿e mo¿emy zrezygnowaæ z grania na Mszy œw.
w naszym koœciele, gdy wychowamy swoich nastêpców nasze
dzieci. Wtedy wydawa³o siê nam to odleg³¹ przysz³oœci¹, dzisiaj
jednak ¿yczenie powoli zaczyna siê urzeczywistniaæ.
Nasze dzieci graj¹ i œpiewaj¹ z nami. Muszê dodaæ, ¿e
zespó³ to nie tylko doznania artystyczne, to coœ wiêcej – to
wspólnota przyjaŸni. Zawsze mo¿emy na siebie liczyæ,
w chwilach radoœci i w chwilach smutku, których te¿ ¿ycie
nam nie oszczêdza³o.
Wiemy dobrze, jak trudno jest siê przebiæ na muzycznej scenie, zw³aszcza z piosenk¹ religijn¹. Macie za
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sob¹ wydane kasety i p³yty CD. Ale wci¹¿ czuje siê jednak
na tym polu pewien niedosyt, nie s¹dzisz?
To prawda, ale my nigdy nie staraliœmy siê „przebiæ na
muzycznej scenie”, nasz¹ radoœci¹ jest wspólny œpiew
z wiernymi na Mszy œw. o 9-tej, albo spontaniczne s³owa
uznania jakiejœ parafianki czy parafianina, który podchodzi
do nas po Mszy. Z wydawaniem kaset czy p³yt jest pewien
problem mo¿e nawet nie finansowy (zawsze mo¿na by
znaleŸæ jakieœ Ÿród³o finansowania), ale przede wszystkim
„czasowy” przecie¿ prawie wszyscy pracujemy i mamy
rodziny, a na to trzeba sporo czasu...
Wybacz, ¿e zadajê to pytanie: czy macie swoich sponsorów, albo to wszystko jest po prostu „dzie³em Waszych
r¹k” od A do Z. Samo duchowe wsparcie, to trochê za
ma³o, prawda?
Mo¿e to trochê zabrzmi dziwnie, ale od czasu o. Ireneusza,
ma³o kto siê nami interesuje. Nie mamy sponsorów, prawie
wszystko jest „dzie³em naszych r¹k” (mo¿e za wyj¹tkiem
zakupu kolumn i miksera, które zawdziêczamy o. Kamilowi).
Naszym jedynym wspania³ym opiekunem jest œw. Franciszek i jak czas pokaza³, dobrze jest mieæ takiego orêdownika. Gdy nagrywaliœmy kasetê w profesjonalnym studiu,
to tylko dziêki uprzejmoœci kolegi naszego przyjaciela
z zespo³u. Wydanie takiej kasety, to by³ du¿y koszt, na który
nie by³o naprawdê nas staæ.
Jakie macie plany koncertowe i gdzie?
Nie wyobra¿amy sobie okresu Bo¿ego Narodzenia bez
koncertu kolêd wiêc ten w tym roku na pewno siê odbêdzie.
Mo¿e uda nam siê przywróciæ tradycjê koncertu pieœni wielkopostnych, od paru lat te¿ przymierzamy siê do letniego koncertu o tematyce franciszkañsko maryjnej. Mo¿e w przysz³ym
roku siê uda? Zobaczymy.
Osobiœcie podziwiam skromnoœæ ca³ego zespo³u. To
cecha, mówi¹c krótko, wcale nie w duchu wspó³czesnego
œwiata. Czego wiêc ¿yczyæ Wam na dalsze twórcze lata,
bo s³owo kariera sp³yca³oby mi tu jakoœ rozs¹dne
i sk¹din¹d szlachetne ambicje?
Chyba tylko wytrwa³oœci, bo czasami naprawdê trudno jest
siê zebraæ i coœ przygotowaæ w nat³oku ¿yciowych problemów; no i oczywiœcie opieki naszego duchowego kierownika
œw. Franciszka.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
o. Eligiusz Dymowski OFM

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydzia³ Pedagogiczny Wy¿szej Szko³y FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest u³atwienie
poznania i rozumienia ksi¹g Pisma Œwiêtego. W kursie mo¿e
braæ udzia³ ka¿dy zainteresowany Pismem Œwiêtym. Dodatkowe informacje mo¿a uzyskaæ pod adresem:
www.ignatianum.edu.pl/Wydzia³ Pedagogiczny/Studia
podyplmowe i kursy
Zg³oszenia udzia³u w kursie mo¿na kierowaæ na adres elektroniczny:
zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl
b¹dŸ te¿ pod adresem:
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1; 30-250 Kraków z dopiskiem: „Kurs Biblijny”
Organizatorzy prosz¹ o do³¹czenie do korespondencji listownej koperty z poadnym adresem zwrotnym i naklejonym
znaczkiem pocztowym.
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Zdzis³aw ¯elazny
Zmar³y w ubieg³ym roku dr Zdzis³aw ¯elazny, cz³onek Akcji Katolickiej parafii œw. Szczepana w Krakowie, by³ osob¹,
której dokonaniami mo¿na by obdzieliæ wiele osób
dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Nie sposób
pomin¹æ tu ¿ony doktora, pani Zofii ¯elazny. Oboje
rozwinêli szerok¹ dzia³alnoœæ na rzecz pomocy osobom
niepe³nosprawnym, a przede wszystkim dzieciom specjalnej
troski. Myœlê, ¿e dr Zdzis³aw ¯elazny, bêd¹cy z zawodu
lekarzem pediatr¹, posiada³ Dar Bo¿y, który dawa³ mu si³y
do prowadzenia takiej szczególnej dzia³alnoœci. Dziêki przyjaŸni z Br orem Hanssonem, Szwedem, spo³ecznikiem,
Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa (od 14 maja 1993 r.),
rozwin¹³ dzia³alnoœæ charytatywn¹ na niespotykan¹ skalê. Bo
jak nazwaæ sprowadzenie do Polski w okresie prawie trzydziestoletniej ich wspólnej dzia³alnoœci 236 tirów ze sprzêtem medycznym, wielk¹ iloœæ urz¹dzeñ do chodzenia dla
niepe³nosprawnych oraz ponad 100 wózków inwalidzkich;
a do tego trzeba dodaæ jeszcze dwie karetki reanimacyjne.
Zapewne nigdy nie poznamy dok³adnej iloœci pomocy, która
dotar³a do osób potrzebuj¹cych.
Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e pomoc ta dociera³a do naszej
Ojczyzny, gdy by³a ona najbardziej potrzebna, tj .po wprowadzeniu przez komunistów stanu wojennego 13 grudnia
1981 r. Teraz mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e wœród tej pomocy
znajdowa³ siê równie¿ sprzêt poligraficzny, który s³u¿y³
podziemnej „Solidarnoœci” do walki z re¿ymem komunistycznym. Wiele pism i wydawnictw podziemnych nigdy by siê
nie ukaza³o, gdyby nie dostawy od przyjació³ ze Szwecji. To
jeszcze jeden powód, aby œp. dr Zdzis³awa ¯elaznego
szczególnie szanowaæ za Jego odwagê i patriotyzm.
Mam tê wielk¹ satysfakcjê, ¿e by³em wœród tych radnych
miasta Krakowa, którzy przyczynili siê do odznaczenia Zofii
i Zdzis³awa ¯elaznych (poœmiertnie) br¹zowymi Medalami
Cracoviae Merenti / / Zas³u¿eni dla Krakowa.
Obecnie dzia³a Stowarzyszenie Filantropów im. Brora
Hanssona, za³o¿one w 1997 r. przez Zofiê i Zdzis³awa
¯elaznych, które w dalszym ci¹gu pozyskuje nieodp³atnie
sprzêt rehabilitacyjny dla mieszkañców Krakowa.
Boles³aw Kosior – prezes AK, radny m. Krakowa

Na zielonej Ukrainie… (III)
Po przekroczeniu rzeki Zbrucz, która stanowi³a do 1939 r.
granicê Polski, wjechaliœmy na teren diecezji Kamieniec Podolski. W tej diecezji Prowincja ukraiñska naszego Zakonu
posiada najwiêcej klasztorów, bo a¿ piêæ (trzy w po³udniowej
czêœci diecezji i dwa w pó³nocnej). Wizytacjê w tej czêœci
Ukrainy rozpocz¹³em zatem od spotkania z Biskupem Ordynariuszem w Kamieñcu Podolskim, którym jest o. Leon
Dubrawski OFM, jeden z pierwszych franciszkanów na Ukrainie i d³ugoletni Kustosz Kustodii œw. Micha³a Archanio³a.
Spotkanie odby³o siê wiêc w braterskiej i franciszkañskiej atmosferze. Odwiedzi³em tak¿e katerdrê, która w znacznej
mierze jest ju¿ ³adnie odrestaurowana. Wielkie wra¿enie
zrobi³o na mnie samo miasto Kamieniec ze swoim obronnym
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usytuowaniem, jak równie¿ kamieniecki zamek. Teraz lepiej
rozumiem strategiczne znaczenie tego miejsca na po³udniowych krañcach Rzeczypospolitej. Pomino szybko zapadaj¹cego zmroku, odwiedziliœmy jeszcze twierdzê w Chocimiu,
która po³o¿ona jest na przeciwleg³ym brzegu rzeki Dniestr,
ok 18 km na po³udnie od Kamieñca Podolskiego. Ta miejscowoœæ o tysiêcletniej historii by³a dawniej wa¿nym oœrodkiem handlowym i stategiczynm, a w XVII wieku,
œwiadkiem dwóch wielkich bitew pomiêdzy wojskami polskimi i tureckimi, zwyciêskimi dla Polski. Tak¿e obecnie,
potê¿ne mury twierdzy chocimskiej utrzymane w dobrym
stanie i zdaj¹ce siê jakby wyrastaæ z rzeki Dniestr, robi¹
ogromne wra¿enie.
Pierwszym klasztorem który odwiedzi³em w tej czêœci Ukrainy, by³ Szarogród. Miasto powsta³o pod koniec XVI w. dziêki
Janowi Zamoyskiemu, wielkiemu hetmanowi koronnemu,
który w 1595 r. ufundowa³ tu koœció³ pw. œw. Floriana,
zniszczony doszczêtnie przez Kozaków w 1684 r. Œwi¹tyniê
odbudowano dopiero w 1717 r. Obecnie odnowiona, dobrze
utrzymana i ogrzewana s³u¿y znowu katolikom.
W Szarogrodzie i w okolicy s¹ jeszcze doœæ du¿e skupiska
katolików rytu ³aciñskiego. Parafia w Szarogrodzie liczy
ok. 3.000 wiernych. Bracia Mniejsi duszpasterzuj¹ w niej od
1983 r., a obecnie pracuje tam czterech zakonników. Oprócz
parafii w Szarogrodzie, Wspó³bracia nasi obs³uguj¹ równie¿
parafiê w Rozkoszy, gdzie na Mszê œw. niedzieln¹ uczêszcza
ok. 250 osób. Jest tutaj wybudowany nowy koœció³. Doje¿d¿aj¹ tak¿e do £ozowa, gdzie mieszka ok. 50 rodzin katolickich, ale na Mszê œw. niedzieln¹ uczêszcza ok. 30 osób.
Ponadto dwa razy w miesi¹cu (1 i 3 niedziela) udaj¹ siê do
Teklówki, gdzie na Mszê œw. odprawian¹ w prywatnym
domu przychodzi ok. 17 osób oraz dwa razy w miesi¹cu (2 i 4
niedziela) do Politanek, gdzie dla potrzeb 60. osobowej grupy
katolików zosta³a wybudowana kaplica. Obecnie pozosta³o
tam ok. 15 osób, z czego na Mszê œw. przychodzi ok. 7 osób.
Wspó³bracia w okresie letnim wykorzystuj¹ to miejsce na organizowanie oaz dla m³odzie¿y. Duszpasterstwo prowadzone jest zarówno w jêzyku polskim jak i ukraiñskim;
zw³aszcza katechizacja dzieci i m³odzie¿y, w której pomagaj¹ braciom siostry Benedyktynki.
Z Szarogrodu uda³em siê do Miastkówki, gdzie od 1957 r.
pacê duszpastersk¹ wœród katolików prowadzi³ o. Martynian
Darzycki OFM (kiedyœ, po powrocie z Syberii, swoj¹ prac¹
duszpastersk¹ obejmowa³ katolików w ca³ym województwie
winnickim). Istnieje tutaj koœció³ zbudowany w 1747 r. przez
Lubomirskich. W czasach sowieckich zosta³ on przemianowany na klub. Dziêki protestom ludzi oddano go katolikom
i przywrócono do funkcji litturgicznych. Wymaga³ jednak
odnowienia i remontów, czego z wielkim trudem uda³o siê
dokonaæ, dlatego obecnie wygl¹da jak za dawnych czasów.
Dopiero po roku 1990 odzyskano star¹ plebaniê, bowiem
o. Martynian przez ca³y czas mieszka w pomieszczeniu przy
koœciele, przerobionym ze skarbca koœcielnego na mieszkanie. Do owej plebanii dobudowano nowe skrzyd³o i w
1993 r. erygowano dom zakonny. Znajduje siê tutaj tak¿e
dom formacyjny postulatu dla Prowincji œw. Micha³a Archanio³a. Liturgia i nabo¿eñstwa w Miastkówce s¹ odprawiane g³ównie w j. polskim. Aktualnie do katolicyzmu
przyznaje siê ponad 160 rodzin, zaœ osób regularnie
uczêszczaj¹cych na niedzieln¹ Mszê œw. jest ok. 160. Oprócz
parafii w Mistkówce Ojcowie obs³uguj¹ jeszcze 5 kaplic dojazdowych: Krzy¿opol, Marianówka, Szumy, Wierbka, Wygoda i Piszczanka. W pracy duszpasterskiej i katechizacji
pomagaj¹ im siostry S³u¿ebniczki Starowiejskie, dla których
jest przygotowywany nowy dom.
ci¹g dalszy w kolejnym numerze
o. Stanis³aw Mazgaj OFM

