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Drodzy Parafianie!
Syn Bo¿y narodzi³ siê z Maryi Dziewicy w stajni betlejemskiej, gdy¿ chcia³ byæ razem z nami, aby œwiatu nieœæ nadziejê
i obdarzaæ ³ask¹ zbawienia ka¿dego cz³owieka. W tajemnicê tê wprowadza nas dzisiejsza Uroczystoœæ.
Z tej racji, zwyczajem naszych Ojców, ¿yczymy Wam, Drodzy Parafianie, aby Jezus Chrystus, Syn Bo¿y Wcielony, wraz
ze sw¹ Niepokalan¹ Matk¹ i Œwiêtym Józefem, by³ przy Waszym œwi¹tecznym stole i b³ogos³awi³ Wam i Waszym Bliskim
na ¿ycie i trudy Nowego Roku. ¯yczymy równie¿, aby w Waszych sercach i domach zawsze panowa³ Jego pokój.
Wszyscy zaœ razem prze¿yjmy na nowo tajemnicê mi³oœci Boga do nas i proœmy o Jego b³ogos³awieñstwo dla naszej Ojczyzny.
Wspólnota zakonna Braci Mniejszych – Franciszkanów

Franciszkowe „Betlejem”
Œw. Franciszek z Asy¿u, przed wszystkimi innymi uroczystoœciami z niewys³owionym zapa³em obchodzi³ Narodzenie
Dziêciêcia Jezus ( Toma sza z Celano, ¯yciorys drugi
œw. Franciszka z Asy¿u, 199). Maj¹c wiêc pozwolenie su³tana
Melek el Kamila na pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej, zapewne
nie omieszka³ nawiedziæ tak¿e miejsce narodzenia siê Jezusa
Chrystusa w Betlejem. Bazylika Narodzenia zbudowana
przez Konstantyna Wielkiego, a nastêpnie rozbudowana
i upiêkszona przez cesarza Justyniana (VI w.), cudem ocala³a
z najazdu perskiego w 614 roku. Odrestaurowana przez
Krzy¿owców, olœniewa³a swoim piêknem i zachwyca³a
przybywaj¹cych tu pielgrzymów. Na œw. Franciszku najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³a uboga grota znajduj¹ca siê
pod prezbiterium Bazyliki, w której narodzi³ siê nasz
Zbawiciel. Dlatego w Liœcie do wszystkich wiernych (druga
redakcja, 4-5) napisa³ rozrzewniony: To S³owo Ojca tak
godne i chwalebne (…) bêd¹c bogate ponad wszystko zechcia³o wybraæ na œwiecie ubóstwo wraz z Najœwiêtsz¹
Dziewic¹, Matk¹ swoj¹. Uboga grota, która przyjê³a Tego,
który jest Panem i W³adc¹ wszystkiego, a dla którego nie
by³o miejsca w gospodzie, g³êboko zapad³a w pamiêci i sercu
Biedaczyny.
Kiedy wróci³ do swojej ukochanej Umbrii, doœwiadczenie
Betlejem by³o w nim wci¹¿ ¿ywe i powraca³o w pamiêci.
Postanowi³ wiêc w dzieñ Bo¿ego Narodzenia 1223 r. wizualnie
przedstawiæ to, czego sam doœwiadczy³ w Grocie Narodzenia
w Betlejem. Jego ¿ywa wyobraŸnia i poetycki duch pozwoli³y
mu na znalezienie odpowiedniego miejsca i scenerii. Wybra³
grotê skaln¹, ukryt¹ wœród zielonych lasów, w pobli¿u miasta
Greccio. Wezwa³ w³aœciciela tego terenu imieniem Jan, wielce
szlachetnego nie tylko pochodzeniem, ale i duchem, i rzek³ mu:
Je¿eli chcesz, ¿ebyœmy w Greccio obchodzili œwiêta Pañskie,
poœpiesz siê i pilnie przygotuj wszystko co ci powiem. Chcê
bowiem dokonaæ pami¹tki Dzieciêcia, które narodzi³o siê
w Betlejem. Chcê naocznie pokazaæ jego braki w niemowlêcych
potrzebach, jak zosta³ po³o¿ony w ¿³obie na sianie w towarzystwie wo³u i os³a. (Tomasz z Celano, ¯yciorys pierwszy œw. Franciszka z Asy¿u, 84). Aby nie byæ pos¹dzonym o wprowadzanie
jakichœ nowoœci, Franciszek zwróci³ siê z proœb¹ do papie¿a
Honoriusza III o pozwolenie na urz¹dzenie szopki w grocie,
i odprawienie mszy œwiêtej poza koœcio³em. Takie pozwolenie
otrzyma³. W ustalonym czasie wokó³ groty zebrali siê bracia
œw. Franciszka, mieszkañcy Greccio i okolicy z lampionami
i pochodniami.
cd. na s. 2

Przeciwko duchowej samotnoœci (XXI)

Zagubiona triada: dobroæ
– szlachetnoœæ – sumiennoœæ
Codziennoœæ nas nie rozpieszcza. Nieustanny poœpiech.
Niepewnoœæ w pracy. Konkurencja. Zazdroœæ. Zwyczajne
zmêczenie. Brak ochoty na cokolwiek…To tylko niektóre
z wydarzeñ, co tak uporczywie spêdzaj¹ sen z naszych powiek.
Jesteœmy wiêc coraz czêœciej duchowo za³amani, czujemy siê
oszukani, zakrzyczani ha³asem lub pustymi s³owami. Nie
ufamy innym. Nie ufamy sobie. Stajemy nad przepaœci¹. Nawet
niedzielna liturgia nie przynosi za bardzo ukojenia, bo tak
trudno pozbieraæ myœli, wyciszyæ siê, aby byæ jak najzwyczajniej z Bogiem. Po prostu coœ siê z nami dzieje dziwnego.
I trudno w takim momencie nie zgodziæ siê tu ze s³owami
prof. Piotra Jaroszyñskiego z KUL-u, który wprost pisze, ¿e
„Wspó³czesna kultura zosta³a pora¿ona subiektywizmem i relatywizmem”, gdzie „prawda nie jest ju¿ uzgodnieniem poznania
z rzeczywistoœci¹, lecz «moim pogl¹dem». Dobro nie jest
celem, który domaga siê spe³nienia, lecz «moj¹ zachciank¹».
Piêkno nie jest ju¿ doskona³oœci¹ i ³adem, lecz «moim gustem»”.
Maj¹ca kiedyœ swoj¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ triada: dobro
– szlachetnoœæ sumiennoœæ, dziœ tak ³atwo zostaje spychana na
margines. A przecie¿ to one kszta³tuj¹ dojrza³oœæ cz³owieka,
broni¹ jego godnoœci, ucz¹ altruizmu i poœwiêcenia. Dlatego nie
mo¿e zabrakn¹æ w nas si³y, aby znów przywróciæ im w³aœciwe
miejsce w kulturze œwiata, a przez to odzyskaæ duchow¹ radoœæ,
utracon¹ nadziejê i Bo¿e rozumienie mi³oœci. To wszystko wymagaogromnejpracy,rzetelnoœciiwzajemnejpomocy.Niemo¿na
bowiem wszystkiego przeliczaæ na zyski i straty.
W tym wypadku nawet najlepsza ekonomia niewiele siê
przyda. Cz³owiek m¹dry, sumienny i szlachetny wie, ¿e ani
z Prawdy, ani z Dobra nie mo¿na zrezygnowaæ, s¹ bowiem jak
powietrze potrzebne do ¿ycia. Dlatego, gdzie rodzi siê cwaniactwo, korupcja, machlojki i przekrêty, tam nigdy nie bêdzie miejsca dla tych podstawowych ludzkich wartoœci. Tam nigdy nie
bêdzie szczêœcia! Nikt bowiem jeszcze nie zaspokoi³ swojego
g³odu z³otem, ale niejeden zosta³ uratowany cz³owiek, któremu
z serca podano kromkê chleba. Bo mo¿na widzieæ kogoœ, ale nie
dojrzeæ w nim cz³owieka i mo¿na w œwi¹tyni rozpaliæ kadzid³o,
zapominaj¹c równoczeœnie przy tym, ¿e ma p³on¹æ ono dla Boga.
Im wiêcej w nas szlachetnoœci, tym wyraŸniejsze Bóg odciska
swe œlady, a wtedy i my mo¿emy z radoœci¹ powtórzyæ za
Leopoldem Staffem: „Spotka³em Ciê, kiedym odwróci³ siê
w drodze, bowiem przez ca³e ¿ycie krok w krok szed³eœ za mn¹”.
o. Eligiusz Dymowski OFM
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

1. 01. – Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki; Msze œw. jak
w ka¿d¹ niedzielê, o godz. 19 – nieszpory kolêdowe.
2.01. – Rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej Rodzin Naszej
Parafii. W czasie wizyty duszpasterskiej, prosimy, aby na
stole by³ krzy¿, œwiece i woda œwiêcona.
3. 01. – Od godz. 9 kap³ani udadz¹ siê z pos³ug¹ sakramentaln¹ do chorych parafian. O godz. 6:30 Koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia, a o godz. 17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
4.01. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca, o godz. 16:30 spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y; o godz. 17 Msza œw. dla nich. O godz. 18
nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana Jezusa, o godz. 18:30
– Msza œw. w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
5.01. – O godz. 21 zapraszamy na „Wieczór z „Janem Paw³em II”.
6.01. – Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech Króli)
Msze œwiête w porz¹dku niedzielnym. O godz. 19 adoracja
Najœw. Sakramentu, o godz. 20 ostatnia Msza œw.
13.01. – O godz. 18 – Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca, po Mszy œw. zmiana tajemnic ró¿añcowych.
27.01. – O godz.16 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich; O godz. 19 – koncert kolêd w wykonaniu
zespo³u „Fraternitas”.

Najpiêkniejsze polskie kolêdy. Wybór i opracowanie
Marzena Baranowska, Wyd. Arctic, Warszawa 2006.
Zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze w roku œwiêta, œwiêta wyj¹tkowe, bo ³¹cz¹ce ludzkie serca. Zgromadzeni przy Wigilijnym stole, jak co roku, bêdziemy ³amaæ siê op³atkiem,
znakiem mi³oœci i pojednania. I jak co roku, poœród zapachów
œwi¹tecznych potraw, leœnej woni choinek, poœród prezentów, roziskrzonych œwiate³ek i blasku œwiec rozbrzmiewaæ
bêdzie radosna kolêda.
Zwyczaj kolêdowania siêga swoimi korzeniami staro¿ytnoœci. S³owem „calendae” Rzymianie nazywali pierwszy
dzieñ ka¿dego miesi¹ca. Szczególnie uroczyœcie obchodzili
„Festum Calendarum”, pierwszy dzieñ Nowego Roku, który
wypada³ 25 grudnia. W epoce chrzeœcijañskiej tradycja obchodów tego dnia zwi¹za³a siê z Bo¿ym Narodzeniem.
Chrzeœcijanie przejêli od Rzymian zwyczaj ucztowania,
sk³adania ¿yczeñ i wrêczania podarków, kolêdami zaœ
nazwali swoje pieœni o narodzeniu Jezusa. Ka¿dy naród ma
swoje w³asne pieœni bo¿onarodzeniowe, lecz nigdzie nie s¹
one tak chêtnie i tak ¿arliwie œpiewane jak u nas. Adam
Mickiewicz, który docenia³ niezwyk³e piêkno polskich
kolêd, pisa³ przed wielu laty: „Nie wiem czy jaki inny kraj
mo¿e siê pochlubiæ zbiorem podobnym do tego, który
posiada Polska. Trudno by znaleŸæ w jakiejkolwiek innej
poezji wra¿enia tak czyste, o takiej s³odyczy i delikatnoœci”.
„Najpiêkniejsze polskie kolêdy”, to bogaty, barwny œpiewnik, powsta³y – jak czytamy w s³owie wstêpnym – z myœl¹
o upowszechnianiu polskiej tradycji rodzinnego kolêdowania”. Znajdziemy w nim zarówno kolêdy dawne, w tym
pierwsz¹ polsk¹ kolêdê, powsta³¹ jeszcze w œredniowieczu,
„Anio³ pasterzom mówi³”, jak i te nowsze. Znaczna ich czêœæ
pochodzi z prze³omu XVII i XVIII wieku. Wtedy te¿ pojawi³y siê w kolêdach w¹tki ludowe. Charakteryzuje je
wielka poufa³oœæ wobec Jezusa, który chocia¿ jest Synem
Bo¿ym, to jak œpiewaj¹ górale narodzi³ siê „maluœki, maluœki
jako rêkawicka”. Mo¿na mu ofiarowaæ k¹t we w³asnym domu,
ciep³e okrycie, s³odkie mleko, mo¿na mu œpiewaæ i graæ.
Autorstwo wiêkszoœci kolêd nie jest ustalone. Byæ mo¿e
wysz³y spod pióra zakonnego poety, wiejskiego baka³arza
czy uzdolnionego organisty, ale s¹ te¿ kolêdy, których
autorzy to znane postacie ze œwiata kultury i literatury polskiej: Franciszek Karpiñski, czo³owy przedstawiciel sentymentalizmu w epoce oœwiecenia jest twórc¹ „Pieœni
o narodzeniu Pañskim „Bóg siê rodzi”. Poeta Teofil Lenartowicz to autor wzruszaj¹cej kolêdy „Mizerna cicha”, zaœ
„W ¿³obie le¿y” jest dzie³em ks. Piotra Skargi. W czasie wojny
bardzo popularna, zw³aszcza w obozach i ³agrach by³a kolêda
„ Nie by³o miejsca dla Ciebie”, nazywana te¿ kolêd¹
oœwiêcimsk¹. Napisa³ j¹ krakowski kap³an, ks. Mateusz Je¿.
Ksi¹¿ka Marzeny Baranowskiej, to nie tylko bogaty,
piêknie wydany œpiewnik. To równie¿ ma³a galeria sztuki,
w której najpiêkniejsze kolêdy polskie zilustrowane
obrazami wielkich mistrzów: Rubensa, Rembrandta, Botticellego, Boscha tworz¹ spójn¹ artystyczn¹ ca³oœæ.
Serdecznie polecam tê wyj¹tkow¹ lekturê, a wszystkim
Czytelnikom, obecnym i przysz³ym, ¿yczê radosnych Œwi¹t.
Niech Narodzona Dziecina otwiera nasze serca na wiarê,
która dodaje si³ i budzi nadziejê, która rozjaœnia mroki.
Oprac. Bo¿ena Migda

Franciszkowe „Betlejem” dc ze s. 1
W skalnej grocie umieszczono ubogi ¿³óbek, wo³u i os³a.
Na prowizorycznym o³tarzu kap³an odprawi³ Mszê œw.,
a œw. Franciszek ubrany w szaty diakoñskie, odœpiewa³
Ewangeliê; nastêpnie wyg³osi³ kazanie o narodzeniu
ubogiego Króla w ma³ym miasteczku Betlejem. Stara³ siê
przybli¿yæ okolicznoœci przyjœcia na œwiat Jezusa Chrystusa
ukazuj¹c, jak anio³owie g³osili chwa³ê Boga na wysokoœciach a pokój ludziom, który przyniós³ im nowonarodzony
Zbawiciel œwiata; jak pierwsi z pok³onem do groty przybyli
ubodzy pasterze; jak przywiedzeni blaskiem gwiazdy
przyszli z³o¿yæ ho³d nowonarodzonemu Królowi pogañscy
mêdrcy ze Wschodu. Jednak wiêkszoœæ ludzi nie dostrzeg³a
nadzwyczajnych znaków og³aszaj¹cych przybycie d³ugo
oczekiwanego Mesjasza. Poniewa¿ tak¿e w czasach,
w których ¿y³ Franciszek, w wielu sercach to Dzieciê Jezus
zosta³o zapomniane, dlatego chcia³ on ponownie wskrzesiæ,
o¿ywiæ i rozpaliæ w sercach ludzkich gor¹c¹ mi³oœæ do tej
Maleñkiej Mi³oœci owiniêtej w pieluszki i po³o¿onej
w ¿³obie. Chcia³, aby Bóg na nowo narodzi³ siê nie tylko
w grocie, ale tak¿e w ka¿dym ludzkim sercu.
Braciom i ludziom g³êboko zapad³o w sercach i pamiêci to
Franciszkowe Betlejem. Postanowili od tej pory naœladowaæ
Franciszka urz¹dzaj¹c w koœcio³ach, w domach i na placach
miast i miejscowoœci betlejemskie szopki. Ten zwyczaj
przetrwa³ do dnia dzisiejszego, ale tak¿e niezmienny pozostaje cel Franciszkowego Betlejem w Greccio. Ma ono nie
tyle cieszyæ nasze oczy i zaspokajaæ artystyczne wra¿enia,
ile budziæ w nas wiarê i mi³oœæ do Bo¿ego Dzieciêcia, które
rodzi siê z Dziewicy Maryi, aby nas zbawiæ.
o. Stanis³aw Mazgaj OFM

Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
oneokazj¹dozapoznaniasiêzcelamiiformamidzia³aniaAkcji.
Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹ „Naszej Wspólnoty”.

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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Odnaleziona radoœæ ¿ycia
Z pani¹ Ann¹ Gór¹ rozmawia Andrzej Stoch:
Pani Aniu, by³a Pani miêdzy nami, po czym z zaskoczeniem dowiedzieliœmy siê, ¿e „przenios³a siê” do Ziemi
Œwiêtej. Co siê sta³o?
W³aœnie tam znalaz³am cel w swoim ¿yciu. Otrzyma³am
wielk¹ ³askê i wyró¿nienie od Pana, który przez serce Maryi
wezwa³ mnie do Ziemi Œwiêtej, gdzie czeka³o na mnie
nowe zadanie. Droga do Ziemi Zbawiciela prowadzi³a
przez modlitwê, rekolekcje, dni skupienia, a tak¿e pielgrzymowanie, którym zawsze przewodzi³a Matka Najœwiêtsza.
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ by³y rekolekcje
z Ojcem Jozo Zovko OFM w Medjugorje. Tam otrzyma³am
od Pana wezwanie „PójdŸ za mn¹” i z wielk¹ radoœci¹ odpowiedzia³am „tak”. To poci¹gnê³o za sob¹ 5-cio letni¹ formacjê duchow¹ we Franciszkañskim Zakonie Œwieckich
a tak¿e na 2-letnim Studium Apostolstwa Œwieckich przy
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i – tym
samym – ca³kowite oddanie ¿ycia Panu Bogu. Istotny wp³yw
na moje wzrastanie w wierze wywar³o Radio Maryja.
Czy Pani by³o trudno wyjechaæ do Ziemi Œwiêtej na
d³u¿szy pobyt?
Wyje¿d¿aj¹c z kraju nie wiedzia³am, ¿e zostanê w Jerozolimie a¿ 2,5 roku, nawet nie by³am fizycznie przygotowana do pracy z u³omnymi dzieæmi, ale Pan zatroszczy³ siê
o wszystko. „Rzucaj¹c siê na g³êbiê” za Jezusem œwiadomie zostawi³am wygody, dobra materialne i inne sprawy
ziemskie. Przyjê³am ¿ycie „pustynne”, w ciszy, bez pieniêdzy i w bardzo skromnych warunkach, bez radia, telewizora, samochodu, telefonu, komputera. To pozwoli³o mi
zbli¿yæ siê do Boga, do Jezusa i Maryi. Znalaz³am cel ¿ycia
i codzienne doœwiadczanie Mi³oœci Bo¿ej. A to jest najpiêkniejsze i najwa¿niejsze, co mog³o mnie spotkaæ.
Obawia³a siê Pani pracy tego rodzaju?
Nigdy nie przypuszcza³am, ¿e ja, in¿ynier budownictwa,
na co dzieñ stykaj¹ca siê z zagadnieniami technicznymi,
mogê kiedyœ podj¹æ pracê wymagaj¹c¹ tak du¿ej odpornoœci psychicznej, kondycji fizycznej i przygotowania
medycznego bo tych mi brakowa³o. Tymczasem w planie
Bo¿ym wszystko jest mo¿liwe. Pan, stawiaj¹c przede mn¹
takie zadanie, o wszystko siê zatroszczy³, uzdrawiaj¹c moje
chore cia³o i duszê, przystosowa³ je do mo¿liwoœci wykonywania fizycznie trudnej pos³ugi, któr¹ pe³ni³am ponad 2,5 roku.
Myœlê, ¿e Pani te¿ ma trochê prawa do autorstwa tej
przemiany?
Nie s¹dzê. Dziœ, z dystansu czasu, lepiej widzê to „rêczne
sterowanie”. Najpierw Matka Najœwiêtsza przygotowa³a
mnie do spotkania z Jezusem i do oddania Mu swego ¿ycia,
a potem spotyka³am Go na co dzieñ w Ain Karem, w niepe³nosprawnych dzieciach w oœrodku Saint Vincent.
Co to jest Saint Vincent i Ain Karem?
Ain Karem odleg³e 7 km od Jerozolimy, obecnie jest jej
dzielnic¹. Tu Maryja odwiedzi³a El¿bietê. W miejscu jej
domu jest Sanktuarium Nawiedzenia, a w nim studnia, przy
której El¿bieta powita³a Maryjê s³owami: B³ogos³awiona
jesteœ miêdzy niewiastami..., a Maryja odpowiedzia³a hymnem Magnificat: Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch
mój w Bogu... Oœrodek Saint Vicent jest prowadzony przez
Szarytki dla 70-ciu dzieci ¿ydowskich, muzu³mañskich,
a tak¿e chrzeœcijañskich, bo wszystkie s¹ Dzieæmi Bo¿ymi.
To jest coœ w rodzaju Domu Dziecka?
Niezupe³nie. To dom dla dzieci z wielorakim niedorozwojem przewa¿nie fizycznym i umys³owym. Czêsto maj¹
du¿e zniekszta³cenia krêgos³upów oraz koñczyn i tylko le¿¹
w ³ó¿kach lub siedz¹ w wózkach. Ich ruchowe umiejêtnoœci, np. siedzenie, chodzenie lub jedzenie, a tak¿e
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rozmowa, rozpoznawanie ludzi i rzeczy, rozumienie sytuacji,
s¹ opóŸnione. To bywa skutkiem uszkodzenia mózgu albo
jest problemem genetycznym. Niektóre musz¹ byæ karmione
poprzez sondê, wprost do ¿o³¹dka, b¹dŸ za pomoc¹ kroplówek. S¹ tam te¿ dzieci niewidz¹ce, b¹dŸ nies³ysz¹ce, albo
o bardzo przykrym wygl¹dzie zewnêtrznym. Wiêkszoœæ
dzieci jest w pieluszkach i prawie wszystkie potrzebuj¹ pomocy w ich potrzebach fizjologicznych. Dzieci te nie
do¿ywaj¹ wieku doros³ego cz³owieka. Opieka nad nimi jest
ca³odobowa. Sprawuj¹ j¹ g³ównie wolontariusze z ca³ego
œwiata, w tym najwiêcej z Europy. Wœród nich s¹ tak¿e
nieliczne osoby z Polski. By³am jedn¹ z nich.
Jaki jest stosunek otoczenia do tych dzieci?
Te „Bo¿e anio³y” w Saint Vincent nie s¹ w³aœciwie traktowane przez Arabów i wiêkszoœæ wolontariuszy. Arabowie
pracuj¹cy zarobkowo, wykonuj¹ swoj¹ prace instrumentalnie, nie podchodz¹ do dzieci z chêci¹ s³u¿enia im z mi³oœci¹.
Czêsto u¿ywaj¹ si³y i przemocy. Wiêkszoœæ wolontariuszy,
to m³odzi z zachodniej Europy, skierowani w ramach umowy
miêdzyrz¹dowej. Bywa to forma odpracowania wojska, b¹dŸ
zaznajomienia siê z prac¹ za granic¹ kraju. Tylko kilka osób
by³o tam wy³¹cznie z chêci bezinteresownej pos³ugi.
Czy praca wolontariusza jest bardzo wymagaj¹ca?
Wolontariusze zapewniaj¹ pe³n¹ obs³ugê chorego dziecka,
tj. k¹panie, ubieranie, karmienie, podawanie leków, wykonywanie æwiczeñ rehabilitacyjnych, zabawê z dzieæmi,
sprz¹tanie itp. Ponadto pomagaj¹ dziecku rozwin¹æ komunikowanie i zdolnoœci ruchowe. A najwa¿niejszym jest
okazywanie tym dzieciom mi³oœci poprzez dotyk, przytulanie, uœmiech, poca³unki i zabawê. S¹ z nimi najwiêcej i w
pe³ni odpowiadaj¹ za dzieci oddane pod ich opiekê. Dziêki
ich pracy niektóre dzieci zaczynaj¹ chodziæ a inne tylko
siedzieæ w wózkach, lub trzymaæ prosto g³owê czy
uœmiechaæ siê. Ja pracowa³am samodzielnie i intensywnie
6,5 – 7 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu, z czwórk¹
dzieci w wieku 5 – 18 lat. Choæ ta praca bardzo wyczerpuje fizycznie i duchowo, to rekompensuje to œwiadomoœæ, ¿e te dzieci
s¹ wielkim darem, wpisanym przez Ojca w plan zbawienia
œwiata i wywieraj¹ nañ dobroczynny wp³yw.
Jak takie dzieci znosz¹ swój stan?
Ze zdumieniem odkry³am, ¿e mimo swoich dolegliwoœci te
dzieci na swój sposób s¹ szczêœliwe. Jakby czu³y, ¿e tym swoim
niezawinionym cierpieniem wynagradzaj¹ Panu Bogu za nasze
grzechy. Tam uœwiadomi³am sobie po raz kolejny, ¿e Jezus
zaprasza jednych do wspó³cierpienia, aby inni mogli byæ
zbawieni i aby wszyscy mogli mieæ ¿ycie wieczne.
Ta praca wymaga³a wielkich si³ fizycznych i duchowych. Czy Pani „do³adowywa³a akumulatory”?
W wolne dni lub w wolne godziny jeŸdzi³am do Starej Jerozolimy, by tam spotkaæ siê z ¿ywym Panem Jezusem w Najœwiêtszym Sakramencie, na Via Dolorosa, pod krzy¿em na
Kalwarii i przy pustym Grobie. W Jerozolimie dot¹d nie by³o
zwyczaju adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Wspólnie
z Ojcem Kazimierzem Zdrza³kiem OFM – franciszkaninem
z Bazyliki Bo¿ego Grobu (zm. 2007 r.), podjê³am to dzie³o,
i tak, ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza³am tam na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, która sta³a siê dla mnie drug¹ wielk¹
pasj¹. To tam i wtedy Pan Jezus obdarza³ mnie jak¿e licznymi
³askami, dawa³ mi moc do ¿ycia, oraz do pos³ugi. Stamt¹d wychodzi³am umocniona i wzbogacona, a te dary mog³am zanieœæ
swoim kochanym, niewinnym, upoœledzonym dzieciom.
Na koniec, proszê powiedzieæ, czy swojego szczêœcia,
nie mog³a Pani osi¹gn¹æ tu, wœród „naszych” upoœledzonych dzieci?
Pragnê jeszcze raz stwierdziæ, ¿e ja nie wybra³am ani miejsca,
ani tego rodzaju pos³ugi. Ja tylko wype³ni³am Wolê Bo¿¹.
Dziêkujê Pani za rozmowê.
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Rok Stanis³awa Wyspiañskiego

Na zielonej Ukrainie… (IV)

W dniu 28 listopada 2007 r. minê³a setna rocznica œmierci
Stanis³awa Wyspiañskiego uniwersalnego artysty, którego
dzie³a tak poetyckie jak i malarskie równie¿ dzisiaj budz¹
podziw i emocje.
Przez ca³¹ twórczoœæ Artysty przewija siê temat o wyzwoleniu Polski. Patrz¹c na jego twórczoœæ widzimy jego rodzinê
i przyjació³ jak równie¿ polsk¹ ziemiê i ludzi, wœród których
¿yje i przebywa. By³ jednym z najbardziej krakowskich twórców, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e zawar³ do¿ywotnie
przymierze z Krakowem. Urodzony 15 stycznia 1869 roku
w domu swoich dziadków przy ulicy Krupniczej 26 (w tamtych
czasach dom ten nosi³ numer 14), spêdzi³ w nim pierwsze
cztery lata ¿ycia. Rodzice Stanis³awa Wyspiañskiego, jak
równie¿ on osobiœcie, mieszkali w bardzo wielu miejscach.
Do tej pory nie istnieje pe³na inwentaryzacja miejsc,
w których Artysta mieszka³ w Krakowie. Do bardziej znanych nale¿¹: Dom D³ugosza przy ul. Kanoniczej 25,
kamienice przy ul. Zacisze 2 i ul. Poselskiej 10, oraz mieszkanie w kamienicy przy Krowoderskiej 79, wraz ze s³ynn¹
„Szafirow¹ Pracowni¹”. Do mniej znanych stron ¿yciorysu
Artysty nale¿y czas, w którym by³ rajc¹ miejskim. I trzeba
przyznaæ, ¿e nie nale¿a³ do „³atwych radnych”.
Rok 2007 dla Krakowa jest rokiem szczególnym. Koñczymy w nim obchody 750-lecia lokacji Krakowa. Senat RP
poprzedniej kadencji og³osi³ go Rokiem Krakowa, natomiast
Sejm RP – Rokiem Stanis³awa Wyspiañskiego. Dok³adnie
100 lat temu ówczesna Rada Miasta Krakowa w nekrologu
poda³a, ¿e Stanis³aw Wyspiañski, urodzony 8 maja 1869 r.,
opatrzony Œwiêtymi Sakramentami, zmar³ 28 listopada 1907 r.,
oraz, ¿e obrzêd ¿a³obny odbêdzie siê w poniedzia³ek 2 grudnia o godzinie 9 w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny.
Pogrzeb Artysty by³ jedn¹ z ostatnich manifestacji obywatelskich Polaków. Uroczystoœæ odprowadzenia jego zw³ok
do krypty zas³u¿onych na Ska³ce, zorganizowana staraniem
miasta, by³a pokazem narodowej solidarnoœci i patriotyzmu.
Uroczystoœciom ¿a³obnym przewodniczy³ ks. pra³at Józef
Krzemiñski, który w licznej asyœcie odprawi³ Mszê œw.
¿a³obn¹. Nastêpnie kondukt ¿a³obny okr¹¿y³ Rynek G³ówny
i Drog¹ Królewsk¹ pod¹¿y³ na Ska³kê. Artystê ¿egna³
równie¿ dŸwiêk Dzwonu Zygmunta. Na pogrzebie nie
wyg³aszano ¿adnych mów, takie bowiem by³o ¿yczenie
Zmar³ego. Tylko krypta zas³u¿onych na Ska³ce, gdzie
spoczê³a trumna Stanis³awa Wyspiañskiego, wype³niona
zosta³a setkami wieñców i wi¹zanek kwiatów. Mam jednak
wra¿enie, ¿e by³ taki okres, w którym próbowano nam
przedstawiaæ Stanis³awa Wyspiañskiego jako osobê bêd¹c¹
na „bakier” z Koœcio³em. Nic bardziej mylnego, by³ On
wielkim malarzem i poet¹, ale przede wszystkim by³ katolikiem. Ówczesna prasa poda³a, ¿e w uroczystoœciach pogrzebowych wziê³o udzia³ czterdzieœci tysiêcy ludzi.
Obecna Rada Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa
uczci³a t¹ rocznicê uroczyst¹ sesj¹ w dniu 28 listopada 2007 r.
Uroczystoœæ tê poprzedzi³a Msza œw., odprawiona przez
Metropolitê Krakowskiego ks. Kard. Stanis³awa Dziwisza
w koœciele Paulinów na Ska³ce. Po Mszy œw. nast¹pi³a ceremonia sk³adania kwiatów przy grobie Artysty w krypcie
zas³u¿onych. Wœród osób, które uczestniczy³y w uroczystoœciach, nale¿y wymieniæ przede wszystkim Pani¹ Dorotê
Wyspiañsk¹-Zapêdowsk¹, wnuczkê Stanis³awa Wyspiañskiego.
Boles³aw Kosior radny miasta Krakowa

Oko³o 60 km na po³udniowy-wschód od Miastkówki le¿y
miejscowoœæ Czeczelnik, która stanowi³a kolejny etap moich
wêdrówek po Ukrainie. Istnieje w niej murowany koœció³ pw. œw.
Józefa, który w roku 1751 ufundowa³ ksi¹¿e Stanis³aw Lubomirski, wojewoda kijowski i krakowski. W o³tarzu g³ównym
znajduje siê kopia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej,
który zas³yn¹³ ³askami i cudami. Koœció³ ten pocz¹tkowo
obs³ugiwali jezuici a potem ksiê¿a diecezjalni. Kiedy w³adze
komunistyczne zabra³y katolikom koœció³, pe³ni³ on w tym
czasie ró¿ne funkcje, m. in. znajdowa³a siê w nim hala remontowa maszyn ko³choŸnianych. Kilkakrotnie by³ te¿ przebudowywany, wskutek czego straci³ wygl¹d œwi¹tyni. Katolicy
w tym czasie gromadzili siê w kaplicy na cmentarzu. Przez
d³ugie lata doje¿d¿a³ do nich z Miastkówki o. Martynian Darzycki. W³adze komunistyczne odda³y budynek koœcielny katolikom – ³acinnikom dopiero w 1990 r. W 1992 r. zosta³a tutaj
erygowana franciszkañska wspólnota zakonna, chocia¿ bracia
pracowali ju¿ od 1988 r., mieszkaj¹c w domku stró¿a na cmentarzu grzebalnym. Obecnie koœció³ jest w znacznej czêœci wyremontowany (brakuje posadzki i ogrzewania), dobudowano wie¿e
i zakrystiê; w du¿ym stopniu zaawansowana jest tak¿e budowa
nowego domu zakonnego przy koœciele. W 1995 r. mia³a miejsce
intronizacja kopii obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który
wczeœniej, w roku 1993, zosta³ w Polsce poddany gruntownej
renowacji i poœwiêcony przez papie¿a Jana Paw³a II w Rzymie.
Duszpasterstwo prowadzone jest zarówno w jêzyku polskim jak
i ukraiñskim. Parafia czeczelnicka wraz z przylegaj¹cymi miejscowoœciami liczy ok. 1.000 wiernych. Regularnie na Mszê œw.
niedzieln¹ uczêszcza ok. 300 osób. Przy parafii istnieje FZŒ,
¯ywy Ró¿aniec, Krêgi Koœcio³a Domowego. Regularnie jest
tak¿e prowadzona katechizacja dzieci i m³odzie¿y, w czym pomagaj¹ Siostry Albertynki. Oprócz parafii w Czeczelniku, bracia
obs³uguj¹ tak¿e parafiê w Olgopolu, Berszeci i Stratejówce,
gdzie w niedzielê do koœcio³a przychodzi po kilkadziesi¹t osób.
Bardzo przygnêbiaj¹ce wra¿enie robi³y drogi w okolicach
Czeczelnika, które w wielu wypadkach trzeba by³o pokonywaæ
slalomem, aby nie trafiæ na dziury. Równie¿ wioski które mijaliœmy, prawie w 100 procentach z drewnianymi zabudowaniami, œwiadczy³y, ¿e czasy „dobrobytu” komunistycznego
by³y bajk¹ z tysi¹ca i jednej nocy. Takimi drogami przez Ba³tê
dotarliœmy w okolice miejscowoœci Krzywe Jezioro, sk¹d ju¿
dobr¹ drog¹ ³¹cz¹c¹ Kijów z Odess¹ udaliœmy siê do Odessy na
spotkanie z biskupem Bronis³awem Bernackim, ordynariuszem
Diecezji odesko-symforopolskiej, na terenie której nasi Bracia
Prowincji œw. Micha³a Archanio³a posiadaj¹ placówkê w Feodozji na Krymie. Dziêki goœcinnoœci i ¿yczliwoœci Sióstr Honoratek, mogliœmy zatrzymaæ siê w Odessie i wieczorem zobaczyæ
port, a tak¿e pospacerowaæ g³ównymi ulicami Odessy.
Wje¿dzaj¹c na teren Autonomicznej Republiki Krymu, du¿e
wra¿enie zrobi³y na mnie rozleg³e stepy i pola, które pomimo,
¿e by³y to pierwsze dni marca, ju¿ siê zieleni³y. Te bezkresne,
prawie p³askie przstrzenie, gdzieniegdzie przerywa³y linie
drzew, rosn¹ce wzd³u¿ polnych dróg lub potoków. Kiedy
zbli¿aliœmy siê do Feodozji, mo¿na by³o dostrzec majacz¹ce
w oddali góry, które biegn¹ wzd³u¿ po³udniowego wybrze¿a
Krymu. Najwy¿sze ich szczyty przekraczaj¹ 1500 m n.p.m.
Pierwszy dzieñ pobytu na Krymie mogliœmy poœwiêciæ na
zwiedzanie. Postanowiliœmy jechaæ w kierunku Ja³ty, wybieraj¹c wprawdzie doœæ trudn¹, ale bardzo widokow¹ trasê,
prowadz¹c¹ górami przez Koktebel, Sudak, Alushta. By³o pogodnie i wiosennie. Mogliœmy zatem podziwiaæ piêkne szczyty
gór i Morze Czarne, które co jakiœ czas nam siê pokazywa³o.
Na zwiedzanie zabytków nie mieliœmy zbyt wiele czasu. Ja³tê
podziwialiœmy tylko z tarasu widokowego.
dokoñczenie w kolejnym numerze
o. Stanis³aw Mazgaj OFM
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