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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXII)

Noworoczne oczekiwania
Gdy wskazówki zegara nak³ada³y siê w sylwestrow¹ noc
jedna na drug¹, ca³y œwiat wita³ z nadziej¹ Nowy Rok.
Œwi¹teczny nastrój i szampañski humor pozwala³y, chocia¿by na chwilê, od³o¿yæ na bok wiele niedokoñczonych
spraw, codzienne troski i k³opoty. I prawie ka¿dy z nas
poczyni³ sobie szybko noworoczne postanowienia. W mediach podsumowywano minione miesi¹ce, sukcesy i pora¿ki,
wyborcze wygrane i rozczarowania, kulisy afer i niewyjaœnionych tajemnic. W kolorowych gazetach ruszy³a lawina
rocznych horoskopów i przepowiedni. Rozpocz¹³ siê europejski œwiat bez granic i oczekiwanych nowych nadziei.
Poczuliœmy siê silniejsi i dumni. A najnowsze sonda¿e
pokazywa³y, ¿e niespodziewanie z na ogó³ kwêkaj¹cych Polaków, staliœmy siê nadzwyczajnymi optymistami. Mo¿e
wreszcie wystarczy na godne ¿ycie, w³asne mieszkanie
i samochód… Mo¿e coœ nawet na konto zostanie… Prawdziwy
cud – chcia³oby siê powiedzieæ i zasn¹æ spokojnie. Tymczasem wraz z up³ywem pierwszych dni powoli dogas³y bo¿onarodzeniowe œwieczki. Ucich³y bale, zabawy, i wystrza³y
petard.
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Tylko Ten, który przyszed³ na ziemie i zamieszka³ poœród
nas, konsekwentnie realizuje Bo¿y plan zbawienia.
Wyznaczy³ nam kolejnych 365 dni, aby ka¿dy po swojemu
rozpisa³ i zapisa³ je dobrymi, m¹drymi szlachetnymi czynami. Ten nowy kalendarz, który zaplanowa³ Stwórca, jest
tak naprawdê dla ka¿dego cz³owieka wielk¹ tajemnic¹. Ktoœ
kiedyœ piêknie powiedzia³, ¿e tylko przysz³oœæ jest piêkna,
bo nieznana. I pewnie jest w tym jakaœ racja. Dlatego, otrzymaliœmy nowy czas dla siebie i dla swoich bliŸnich. Czas
niepowtarzalny i nieodwracalny. Czas prawdy o nas i wra¿liwoœæ sumienia. Czas pracy i troski o pracê. Czas modlitwy
i czas odpoczynku.
Niech wiêc zdrowy duch zbuduje w naszym sercu pokój.
Niech pragnienie, choæby najmniejszego szczêœcia, spe³ni
siê i zamieni w autentyczn¹ radoœæ, a w ¿adnym sercu przez
ten ca³y rok niech nie zabraknie miejsca dla Boga, dla siebie
i dla drugiego cz³owieka. Niech siê spe³ni¹ wszystkie
oczekiwa-nia. I mimo ró¿nych niepokojów, nie dajmy siê
zwariowaæ, wpadaj¹c ³atwo w sentymentaln¹ nutê narzekania, bo jak powie znakomita aktorka Anna Dymna: „narzekanie nas os³abia, przyci¹ga ciemne noce”. Dlatego niech
zwyciê¿y Œwiat³o!
Eligiusz Dymowski OFM

Sprawozdanie Ojca Proboszcza za Rok Pañski 2007
Drodzy Parafianie! Zechciejmy popatrzeæ na nasze
chrzeœcijañskie powo³anie i na miniony 2007 r.
1. ¯ycie duchowe
Ogó³em parafia liczy ok. 9 tys. mieszkañców, w niedzielnej Eucharystii regularnie uczestniczy ponad 3000 wiernych.
¯yj¹c codziennoœci¹ Koœcio³a powszechnego w ka¿dy
I czwartek miesi¹ca s³u¿yliœmy pos³ug¹ sakramentaln¹
84 chorym Parafianom w ich mieszkaniach.
W tym zaœ roku w naszej parafii ochrzczonych zosta³o
53 dzieci, Komuniê œw. po raz pierwszy przyjê³o 32 dzieci,
Sakrament Ducha Œw. i Mocy ³aski Bo¿ej przyjê³o 104
m³odych parafian, a 14 par narzeczonych œlubowa³o sobie
przed Bogiem i Koœcio³em dozgonn¹ mi³oœæ, wiernoœæ
i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹. Jezusa Eucharystycznego w Komunii w naszej œwi¹tyni rozdano 145 000.
Jaki¿ to olbrzymi potencja³ przeciwstawiaj¹cy siê
nienawiœci, przemocy, odcz³owieczeniu. Przypatrzmy siê
jednak, Bracia i Siostry, czy ta Komunia œw. jest integralnie
z³¹czona z naszym przeciwstawianiem siê tym i podobnym
postaciom z³a? Czy w atmosferze wspó³czesnego zamêtu
s³owem lub czynem nie zwlekaliœmy z mo¿liwoœci¹
w³¹czenia w ¿ycie Bo¿e naszych umi³owanych, oczekiwanych, niejednokrotnie prze d³ugie lata, dzieci?
W Roku Pañskim 2007 ostatni¹ kartê „Ksiêgi ¯ycia” zapisa³o
125 naszych Parafian. Czy uczyniliœmy wszystko, aby umo¿liwiæ godne odejœcie z tego œwiata do wiecznoœci naszym
bliskim, krewnym, znajomym i s¹siadom?

2. Inwestycje i remonty
W tym roku, dziêki ¿yczliwoœci i ofiarnoœci Parafian i Darczyñców uda³o siê nam przeprowadziæ nastêpuj¹ce inwestycje. W koœciele odnowiono Tabernakulum i dostosowano je
do sprawniejszego funkcjonowania; odnowiono figury
N.M.P. Niepokalanej przed koœcio³em i klasztorem; po
uzyskaniu zgody od Urzêdu Miasta, dokonano wycinki
4 topoli w³oskich na placu koœcielnym oraz innych drzew
przed budynkiem klasztoru; zmodernizowano oœwietlenie
placu przykoœcielnego; odnowione stare i wykonano dwie
nowe gabloty og³oszeniowe; poprawiono i uzupe³niono
kostkê brukow¹ na placu przykoœcielnym i u³o¿ono now¹ na
chodniku prowadz¹cym do koœcio³a i do gara¿u; wykonano
najpilniejsze prace remontowe na dachu naszej parafialnej
œwi¹tyni oraz wykonano nowy dach nad wejœciem do
kaplicy.
W domu klasztornym wyremontowano i wy³o¿ono p³ytkami schody (od parteru do II piêtra) i dolny korytarz od
strony kancelarii parafialnej; na holu czêœciowo prze³o¿ono
i wycyklinowano parkiet; dokonano gruntownego remontu
zakrystii ministranckiej i jej pod³ogê wy³o¿ono flizami; dokonano gruntownego remontu kaplicy zakonnej (prze³o¿ono
parkiet oraz wykonano nowe, dêbowe ³awki); wykonano remont w pomieszczaniu Akcji Charytatywnej oraz w pralni
i w kot³owni centralnego ogrzewania.
cd. na s. 2

str 2

Nasza Wspólnota, Nr 1 (153), styczeñ 2008

Informacje duszpasterskie

Sprawozdanie Proboszcza dc ze s. 1

1.02. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y naszej parafii, a o gdz. 17 Msza œw. dla
nich; o godz. 18 nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa; o godz. 18:30 Msza œw. koncelebrowana i modlitwy
w intencji Misji œw. i misjonarzy.
2.02. – Pierwsza sobota miesi¹ca – œwiêto Ofiarowania
Pañskiego. Œwiêto dzisiejsze, z ustanowienia papie¿a Jana
Paw³a II, jest XII Œwiatowym Dniem ¯ycia Konsekrowanego. Msze œw. w tym dniu o godz. 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10,
18:30 i o 20; o godz. 21 „Wieczór Jana Paw³a II”, na który
zapraszamy do naszego koœcio³a, aby w godzinê œmierci
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II w³¹czyæ siê we wspóln¹ modlitwê i rozwa¿anie nad jego przes³aniem.
3.02. – Pierwsza niedziela miesi¹ca: O godz. 19 Adoracja
Eucharystyczna, któr¹ rozpoczniemy Czterdziestogodzinne
Nabo¿eñstwo, bêd¹ce bezpoœrednim zakoñczeniem karnawa³u i przygotowaniem do prze¿ycia Wielkiego Postu.
4.02. – Ca³odzienna Adoracja Eucharystyczna do Mszy œw.
wieczornej o godz. 18:30. Adoracjê prowadzi Franciszkañski
Zakon Œwieckich.
5.02. – Ca³odzienna Adoracja Eucharystyczna do Mszy œw.
wieczornej o godz. 18:30. Adoracjê prowadzi Ko³o Przyjació³ Radia Maryja.
6.02. – Œroda Popielcowa: Msze œw. o godz. 6:30, 7, 7:30,
8, 9, 10, 17, 18:30 i 20; posypanie g³ów popio³em na ka¿dej
Mszy œw.; w Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post œcis³y.
7. 02. – Czwartek: od godz. 9 kap³ani bêd¹ odwiedzaæ chorych parafian; o 16:30 koronka; o 17 Msza œw. w intencji
Ko³a Przyjació³ Radia Maryja i spotkanie jego cz³onków
w sali katechetycznej.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:30
Droga Krzy¿owa, o godz. 17 – Gorzkie ¯ale z kazaniem
pasyjnym, zaœ w dni powszednie od poniedzia³ku do
pi¹tku Droga Krzy¿owa o godz. 18.
10.02. – O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
11.02. – Œwiatowy Dzieñ Chorych. O godz. 9:30 spowiedŸ
œwiêta chorych naszych Parafian oraz udzielenie Sakramentu
Chorych, a o godz. 10 w ich intencji Msza œw.
24.02. – O godz. 15:30 – Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
Przypominamy równie¿, ¿e w ka¿dy poniedzia³ek o godz.
18:30 jest sprawowana Eucharystia w intencji powo³añ
kap³añskich i zakonnych, a tak¿e w intencji lokalnej
wspólnoty FZŒ; – we wtorki o godz. 18:30 Msza œw. w intencji próœb i podziêkowañ do œw. Antoniego Padewskiego;
– w ka¿dy pi¹tek o godz. 6 rano Droga Krzy¿owa, a w
ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz. 18:30 Msza œw.
w intencji Misji i misjonarzy; zaœ w ka¿d¹ sobotê o godz. 18
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe. Ponadto przypominamy ¿e,
w tym roku, od 8 do 16 marca, bêdziemy prze¿ywaæ
w naszej parafii œwiêty czas Misji parafialnych. Informacje o programie Misji œw. zosta³y rozniesione przy
okazji wizyty duszpasterskiej Rodzin naszej Parafii.

Drodzy Parafianie! Te wszystkie niezbêdne inwestycje
w naszym domu klasztornym i œwi¹tyni mo¿na by³o wykonaæ dziêki Waszej ¿yczliwoœci. Wszystkim naszym Ofiarodawcom za to wszystko wyra¿amy wdziêcznoœæ i sk³adamy
z serca p³yn¹ce Bóg zap³aæ! Nasz¹ wdziêcznoœæ wyra¿amy
równie¿ codzienn¹ zakonn¹ i kap³añsk¹ modlitw¹.
Pragniemy nade wszystko wam podziêkowaæ za wasz¹
codzienn¹ obecnoœæ na modlitwie i mi³oœæ do Jezusa w tym
domu Bo¿ym, za wasz¹ troskê o œwi¹tyniê, widzialny znak
waszej wiary i mi³oœci do Boga. Dziêkujemy za ka¿d¹ ofiarê
jak¹ sk³adacie podczas niedzielnej Eucharystii na utrzymanie
œwi¹tyni i domu klasztornego.
Bardzoserdecznie,mykap³anizakonni,¿yczymyWamWaszym
rodzinom,bliskim ica³ejnaszejparafii,abyczasnowego2008roku
by³ czasem obfitym w Bo¿e b³ogos³awieñstwo, czasem
przemo¿nego wstawiennictwa i opieki Bogarodzicy i naszej Niepokalanej Matki oraz naszych œwiêtych Patronów.
o. Jacek Koman OFM, proboszcz

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.

Sprawozdanie Parafialnego
Zespo³u Charytatywnego
Opiekunem duchownym chorych i Zespo³u Charytatywnego jest proboszcz parafii o. Jacek Koman OFM. Zespó³
tworz¹: s. Sebastiana Anna Ozga, ze Zgromadzenia Najœw.
Duszy Chrystusa Pana, oraz piêcioosobowy zespó³ wolontariuszy. Osoby te pracuj¹ bezinteresownie.
Dy¿ury zespo³u, prowadzone s¹: we wtorki od godz. 9 do 10
i w czwartki od 16 do 17. W tym czasie odbywa siê przyjmowanie
darów od Parafian w postaci odzie¿y i produktów ¿ywnoœciowe
i ich rozdawanie potrzebuj¹cym. Towarzyszy temu mi³a atmosfera, a szczególnie rozmowa osob¹ potrzebuj¹c¹, któr¹ przerastaj¹ trudnoœci ¿yciowe. O potrzebne rzeczy, zespó³ zwraca siê
do parafian za poœrednictwem og³oszeñ parafialnych, podawanych w czasie Mszy œw. i og³oszeñ w gablocie.
W dniu chorych 16 lutego 2007 r., o godz. 10, by³a sprawowana Msza œw. w intencji wszystkich chorych Parafian
i ich opiekunów. Po Mszy œw. 140 osób w podesz³ym wieku
przyjê³o Sakrament Namaszczenia Chorych.
Z okazji œwi¹t Wielkanocnych i Bo¿ego Narodzenia przygotowano 140 paczek dla potrzebuj¹cych, z których 47 zanieœli osobiœcie cz³onkowie zespo³u do mieszkañ chorych, sk³adaj¹c im
¿yczenia œwi¹teczne,rozmawiaj¹c z nimi oradoœciachi smutkach
codziennego ¿ycia. Pozosta³e paczki zosta³y rozdane bezdomnym i najubo¿szym rodzinom naszej parafii.
Paczki ¿ywnoœciowe zawiera³y produkty ofiarowane przez
Parafian i Rodziny Pañstwa Jab³oñskich, Kotasiów, Michalskich i Szotów, oraz Europejski Bank ¯ywnoœci.
W drug¹ niedzielê, 9 wrzeœnia 2007 r., kwestowano po
Mszach œw. na podrêczniki i przybory szkolne oraz na obiady dla
dzieci z rodzin naszej parafii, które uczêszczaj¹ do Szko³y podstawowej 119 i Gimnazjum 14. Zebrano kwotê 4.195 z³. W ci¹gu
ca³ego roku na obiady w szkole wydano 4.290 z³, na podrêczniki
szkolne 360 z³, na lekarstwa wydano 626 z³, na odzie¿ i buty 285 z³.
Ponadto kancelaria parafialna miesiêcznie przeznacza 1300 z³ dla
osób potrzebuj¹cych pomocy na lekarstwa, ¿ywnoœæ i zap³acenie
rachunków za media. Zespó³ Charytatywny pomaga³ równie¿
w przygotowaniu „Op³atka” parafialnego dla grup modlitewno-duszpasterskich dzia³aj¹cych przy naszej parafii.
W imieniu Ojca Proboszcza i Pracowników Zespo³u
Charytatywnego, wszystkim Darczyñcom, znanym z imienia
i anonimowym, jak te¿ osobom poœwiêcaj¹cym swój czas na realizacjê powy¿szych zadañ, sk³adamy serdeczne podziewania
i polecamy Mi³osierdziu Boga, który dzia³a tak¿e przez ludzi.
S. Sebastiana Anna Ozga ZDCH
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W poszukiwaniu
utraconego œwiata
Z pani¹ Zofi¹ Su³ek, przedwojenn¹ nauczycielk¹,
rozmawia Andrzej Stoch:
Aby oceniæ trudn¹ teraŸniejszoœæ, warto spojrzeæ
w przesz³oœæ. Pani Zofio, nale¿y Pani do parafian pamiêtaj¹cych ³any zbó¿ w miejscu dzisiejszych bloków. Jak
by³o, jak siê wtedy ¿y³o?
Jestem rodowit¹ krakowiank¹, „azorsk¹”, bo mój Tato, urzêdnik miejski, w 1930 r. tu rozpocz¹³ budowê domku, wówczas
przy wiejskiej drodze i ukoñczy³ go czêœciowo w 1932 r. Tam
zamieszkaliœmy. Droga z koñca ulicy Wroc³awskiej bieg³a do
Bronowic obok koszar 20 Pu³ku Piechoty Ziemi Krakowskiej,
pod most kolejowy i dalej wzd³u¿ torów. Obok niej, od strony
torów by³a fosa. To by³a droga nieutwardzona, wiêc po wiêkszym
deszczu by³a pe³na wielkich ka³u¿ i b³ota, w którym fury tonê³y
po osie. Od tego b³ota wziê³a siê przekorna nazwa Azory.
Oczywiœcie, wówczas nie by³o jeszcze ulic. Te pola
nale¿a³y do wsi Bronowice Wielkie, tam za³atwia³o siê
sprawy urzêdowe, tam by³a gmina, parafia i Kasa Stefczyka.
Granica wsi bieg³a w miejscu dzisiejszej ulicy Stachiewicza.
Wiejskim zwyczajem, opartym na kolejnoœci powstawania,
nasz dom mia³ numer 245. Oprócz naszego by³o tu kilka innych
domków jednorodzinnych. Przed ka¿dym by³ ma³y ogródek.
Dopiero w latach 30-tych mieszkañcy posk³adali siê i zrobili
chodnik szeroki na dwie p³ytki. Gdy domków by³o wiêcej,
pojawi³y siê ulice. Do nas by³ adres Wspólna 245. PóŸniej
nazwano j¹ Radzikowskiego.
Domków przybywa³o do lat 60-tych. Nie by³y to bogate
wille. Czêsto budowali je ludzie biedni, w jednym nawet nie
by³o pod³óg. Nie wiem, dlaczego stawia³o siê tu wielu kolejarzy. Po drugiej stronie ulicy obok fortu i przejazdu mieszkali
Bobrowscy. On by³ dró¿nikiem. W czasie I wojny œwiatowej
braliœmy od nich mleko. Oczywiœcie pocz¹tkowo nie by³o
pr¹du i œwieciliœmy lampami naftowymi. Dopiero w latach
30-tych mieszkañcy wystarali siê o doprowadzenie pr¹du do
ulicy Wspólnej. Nie pamiêtam, kiedy zrobiono porz¹dn¹ drogê.
Gdzie chodziliœcie do koœcio³a? Brnêliœcie przez b³ota
do Bronowic?
Do koœcio³a w Bronowicach nie chodzi³o siê, bo by³o za
daleko. W miejscu naszego dzisiejszego koœcio³a, dzisiejszych ulic Weissa i Ró¿yckiego i dalej, by³y ³any zbó¿. Najpierw w pó³ godziny sz³o siê do Misjonarzy na Now¹ Wieœ,
dziœ ul. Lea. PóŸniej, w latach 1936-39 by³a kaplica przy
ul. Niskiej, w domu prywatnym. Mieszka³o tam ma³¿eñstwo
i dwie panie, siostry. Pierwsze Msze œw. odprawiali chyba
franciszkanie-reformaci. To wystarcza³o, bo osiedle by³o
ma³e, najwy¿ej 2000 ludzi. PóŸniej, za proboszcza o. Szumierza, naliczono nas 3 tysi¹ce.
Pamiêtam stamt¹d procesjê na Bo¿e Cia³o. Wyszliœmy na
Wspóln¹, a gdzie potem, ju¿ nie pamiêtam. Œwiadkiem
tamtych dawnych czasów jest nadal istniej¹ca, a ostatnio odnowiona – kapliczka na wzgórzu, dziœ na rogu ulic Stachiewicza i Che³moñskiego. Tam, jako dzieci, biegaliœmy
czêsto, stroj¹c figurkê Pana Jezusa uzbieranymi po drodze
kwiatkami: b³awatkami, k¹kolami, makami...
Proszê opowiedzieæ nam o okresie szkolnym
By³o nas czworo. Tato, Mama i ja z bratem. Przez ca³y okres
nauki, do szko³y chodzi³am na nogach na Stary Kleparz. Najpierw, od 1923 r., do 8-letniej Szko³y Powszechnej nr XX
im. Zbigniewa Oleœnickiego (czynna do dziœ), potem do Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego „Instytut Marii”
przy ul. Pedzichów. Po 5 latach nauki zda³am tam maturê
i otrzyma³am œwiadectwo dojrza³oœci uprawniaj¹ce do
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nauczania w szkole powszechnej. By³y to szko³y ¿eñskie –
przed wojn¹ nie by³o koedukacji, co s³u¿y³o nale¿ytemu
skupieniu siê na nauce. Szko³y pedagogiczne przygotowywa³y bardzo dobrze do pracy.
Wtedy nie by³o komunikacji miejskiej. Id¹c przez
Wroc³awsk¹ zwykle nie spotyka³am ani jednego samochodu.
Do transportu s³u¿y³y wozy konne, doro¿ki. W zimie, gdy
dzieci wraca³y ze szko³y Tato wychodzi³ z ³opat¹, by odkopaæ
drogê. Dom opala³o siê wêglem, a wieczorami uczyliœmy siê
przy lampach naftowych, du¿o czytaliœmy. Wtedy kocha³o
siê szko³ê. O niepos³uszeñstwie lub pobiciach w szkole nikomu nawet siê nie œni³o. Panowa³ ogromny szacunek dla
rodziców i starszych, zw³aszcza dla nauczycieli. Przy
ró¿nych okazjach Mamê i Tatê ca³owa³o siê w rêkê. Miêdzy
ludŸmi by³ pokój, by³a jakaœ harmonia. M³odzi podporz¹dkowywali siê starszym. Mimo to moje dzieciñstwo
by³o radosne. Czêsto w szkole i w domu œpiewaliœmy
piosenki patriotyczne, legionowe, turystyczne, chodziliœmy
na wycieczki, zawsze na nogach: do Ojcowa i w okolice
Krakowa.
Pani kreœli doœæ sielankowy obraz ¿ycia, a przecie¿, jak
mnie uczono, by³a wtedy bieda i bezrobocie. Jak by³o
z prac¹?
Czy by³a bieda? Wychowywa³am siê i uczy³am w okresie
20-lecia miêdzywojennego, kiedy Polska po latach zaborów
odzyska³a wolnoœæ i musia³a organizowaæ od podstaw
wszystkie dziedziny ¿ycia w wolnym pañstwie. Uwa¿am, ¿e
dawa³a sobie z tym doskonale radê z wielkim wysi³kiem
w³adz i ca³ego patriotycznego Narodu. Nie by³o wiêc
wszystko zaraz ³atwe.
By³o te¿ bezrobocie, ale w mniejszym zakresie. Raz jeden
widzia³am strajkuj¹c¹ grupkê robotników drogowych. By³y
te¿ powa¿ne zamieszki w Krakowie w 1923 roku. Ale kto
chcia³ móg³ pracowaæ. Bardzo rozwiniête by³o rzemios³o.
Pracê siê ceni³o. Przewa¿nie w rodzinie pracowa³ ojciec
matka zajmowa³a siê domem i wychowywaniem dzieci.
Pozycja ojca z tego powodu by³a wysoka. Tak by³o i w mojej rodzinie. Tatê bardzo szanowaliœmy, a Mama by³a doskona³¹, oszczêdn¹ gospodyni¹ rodzinê bardzo ³¹czy³ wspólny
stó³, czego dzisiaj nie ma wiêc ¿ycie by³o normalne,
szczêœliwe. Nie rozpieszczano nas. W miarê wzrastania
mieliœmy obowi¹zki pomagania w domu. Tato mówi³ do
Mamy: „Ucz dzieci wszystkiego, bo choæby tego nie musia³y
robiæ w ¿yciu, niech siê na tym znaj¹”.
Do dziœ sobie to ceniê to u³atwia³o mi ¿ycie, nigdy nie
ba³am siê pracy i kocha³am j¹. Pracowa³am zawodowo 40 lat,
a tak¿e stale spo³ecznie. By³a ca³kowicie odmienna hierarchia wa¿noœci. Dzieci po szko³ach podejmuj¹c pracê pomaga³y rodzicom. Ja po zdobyciu zawodu nauczycielki szkó³
specjalnych pracowa³am w Poznañskiem, w Zak³adzie
Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Funkcjonariuszy
Pañstwowych. Stamt¹d posy³a³am pieni¹dze Rodzicom na
koszta za³o¿enia pr¹du w domu. Dziœ jest odwrotnie dziœ
rodzice pomagaj¹ dzieciom.
Dziœ, przy ró¿nych okazjach, winê za niepos³uszeñstwo
publiczne rodaków i inne wady sk³ada siê na zaborców,
na nawyk oporu wobec ich w³adzy, a Pani odkrywa nam
harmonijne wspó³¿ycie spo³eczne.
Przekazujê w³asne doœwiadczenia. Zdarza³y siê ró¿ne
rzeczy, ale bardzo rzadko z³e. Panowa³ duch odmienny od
dzisiejszego. Przede wszystkim by³o poczucie stabilnoœci.
U nas ojciec pracowa³, nie by³o wolnych sobót, w niedzielê
chwalono Boga i nikt nie kupczy³. Nie by³o ³atwo. Czêsto
ludzie dorabiali siê przez ca³e ¿ycie.
cd. na s. 4
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W poszukiwaniu
utraconego œwiata dc ze s. 3
Pochodzê z niezamo¿nej rodziny; kiedyœ przed zim¹ Tato
radzi³ siê Mamy czy wzi¹æ po¿yczkê na wêgiel. Tato za
oszczêdnoœci z wielu lat solidnej pracy i po¿yczkê wybudowa³ dla nas dom. Mama zajmowa³a siê domem i spokojnie
wychowywa³a dzieci. Nikomu nie przychodzi³a do g³owy
myœl o utracie pracy ojca. Emerytura wynosi³a 100% pensji,
a wdowa otrzymywa³a jej 50%. Pospolite by³o dobre
wspó³¿ycie s¹siedzkie, a nawet serdecznoœæ; wieczorami
gospodynie schodzi³y siê i siadywa³y na ³aweczkach w podwórzu dla rozmowy. Oszczêdzano. By³ szacunek dla pracy,
dla cudzej w³asnoœci. W ma³ych domach czynszowych to, co
niezbêdne dla utrzymania domu robili sami lokatorzy,
np. sami myli schody od parteru po poddasze albo odœnie¿ali
dom.
Mam wra¿enie, ¿e przed wojn¹ ¿ycie materialnie by³o
surowsze i prostsze ni¿ dzisiaj, a zarazem duchowo bogatsze i zdrowsze. Które straty w sferze ducha Pani zdaniem
s¹ najdotkliwsze i które moglibyœmy, a wiêc powinniœmy
odrobiæ, cofn¹æ?
Tak, ¿ycie by³o prostsze, ale bardziej stabilne, spokojniejsze i zdrowsze. Polacy byli ludŸmi wierz¹cymi, praktykuj¹cymi, jednoczyli siê w wierze i mi³oœci, byli wreszcie
w wolnej OjczyŸnie, dla której chcieli pracowaæ. To by³ inny
œwiat, inni ludzie!
W ostatnich czasach ró¿ne wynalazki i bardzo rozwiniêta
technika: radio, telewizja, komputer, internet, „komórki”
u³atwi³y ¿ycie codzienne, ale niekontrolowane rozumnie,
stworzy³y wiele zagro¿eñ dla psychiki ludzkiej. Ludzie
uzale¿niaj¹ siê od tych urz¹dzeñ i staj¹ siê bezdusznymi
„aparatami” ja to ci¹gle obserwujê przestaj¹ myœleæ,
mówiæ, pisaæ, czytaæ wartoœciowe treœci. Poddaj¹ siê zagro¿eniom, zamiast je zwalczaæ.
No tak, ale te wszystkie „wynalazki” maj¹ z³e, ale i dobre strony.
Oczywiœcie, ten gwa³towny rozwój techniki przyniós³
wiele dobra, ale jeszcze wiêcej z³a, dzia³aj¹c na psychikê
ludzk¹ st¹d dzisiaj tyle odchyleñ psychicznych i nerwowoœci
u m³odzie¿y, czego dawniej nie by³o. S¹ media dobre, ale
z³ych jest wiêkszoœæ. Trzeba bardzo umiejêtnie i m¹drze
wykorzystywaæ dzisiejsz¹ prasê, odrzucaj¹c bezwartoœciowe, kolorowe pisma niepolskich wydawców, gdzie nic wartoœciowego nie ma. Polacy niech siêgaj¹ po pisma przede
wszystkim polskie, wydawane przez polski kapita³ i niezale¿ne od obcego.
Katolicy winni korzystaæ w rodzinach najpierw z pism katolickich dostêpnych dzisiaj w koœcio³ach, a dostosowanych
do czytelników ró¿nego wieku. A s¹ piêkne i buduj¹ce. I dla
dzieci, dla m³odzie¿y, dla doros³ych i dla rodzin.
To samo z telewizj¹ wybieraæ dla siebie, rodziny, dzieci
programy wychowuj¹ce, kszta³c¹ce, a nie gorsz¹ce.
Da siê Pani zdaniem coœ z tych utraconych wartoœci
odzyskaæ?
Najpierw przywróciæ ludziom wiarê w Boga, ukazaæ
prawdziwy sens ¿ycia dziecka Bo¿ego, zabraæ siê do
mediów: usun¹æ niszcz¹c¹ pornografiê, ka¿d¹ przemoc,
k³amstwo, og³upiaj¹ce obce czasopisma i reklamy wykorzystaæ wszystkie media do wychowywania i kszta³towania
cz³owieka uczciwego, prawego, dzielnego, pracowitego.
Mniej wiêcej to samo od lat postuluje Radio Maryja
i Telewizja „Trwam”. Syzyfowa praca?!
Radia Maryja s³ucham od lat i ogl¹dam telewizjê „Trwam”
od samego pocz¹tku media katolickie, polskie, niezale¿ne
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i bardzo z nich korzystam. Umacniam wiarê, lepiej rozumiem prawdy wiary, modlê siê razem z ca³ym œwiatem,
wzbogacam swoja osobowoœæ, poszerzam wiedzê o kraju,
narodzie, historii, dzisiejszych zagro¿eniach. Ufam tym
mediom. W dzisiejszej rzeczywistoœci coraz bardziej
panosz¹cego siê k³amstwa, chamstwa i psychicznej
przemocy w ka¿dej dziedzinie ¿ycia podziwiam i biorê
przyk³ad z kultury mowy polskiej, ¿yczliwoœci ludzi do
ludzi, czerpiê wiadomoœci wiarygodne przekazywane przez
osoby wykszta³cone i kompetentne, s³ucham dobrej, spokojnej muzyki i œpiewu, uczê siê codziennej grzecznoœci w obcowaniu z ludŸmi! Wyrabiam sobie w³asny pogl¹d na ró¿ne
sprawy. W tych mediach nie ma wulgaryzmów, wszelkiej
brzydoty, niemoralnoœci, z³a, niszczenia cz³owieka przez
cz³owieka. Chce siê ogl¹daæ! Chce siê s³uchaæ!
Gdyby ta opinia sta³a siê powszechna, to dziêki pracy
tych mediów odnaleŸlibyœmy utracony œwiat, przywrócilibyœmy utracone wartoœci?
Ale to by³aby ogromna praca na kilka pokoleñ. A tymczasem musimy odbudowywaæ zniszczone polskie rodziny,
by znów sta³y siê prawdziwym „gniazdem” i mocnym fundamentem godnego ¿ycia wed³ug polskiego has³a: Bóg,
Honor, Ojczyzna.
Przede wszystkim musielibyœmy wszyscy uwierzyæ
w potrzebê i sens tej pracy. Dziêkujê Pani za rozmowê.
By³o mi bardzo mi³o powspominaæ z Panem dawne czasy.

Jubileusz 300-lecia objawienia
Pana Jezusa Mi³osiernego
13 grudnia 2007 r. w sanktuarium œw. Kazimierza Królewicza w Krakowie odby³y siê g³ówne uroczystoœci jubileuszowe 300-lecia ukazania siê Chrystusa Mi³osiernego.
Uroczystej Mszy œw. koncelebrowanej przewodniczy³ kard.
Stanis³aw Dziwisz. Wziêli w niej udzia³ kap³ani z wielu krakowskich parafii, ojcowie i bracia franciszkanie, Kawalerowie
i Damy Zakonu Rycerskiego Bo¿ego Grobu w Jerozolimie,
przedstawiciele Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich, oraz
licznie zgromadzeni wierni i pielgrzymi.
W homilii Metropolita Krakowski przypomnia³ wiernym
cudowne wydarzenie, jakie mia³o w klasztorze franciszkanów-reformatów przy ul. Reformackiej przed trzema
wiekami. W 1707 r., w Krakowie wybuch³a epidemia cholery, w wyniku której w samym tylko mieœcie zmar³o ponad
7 tysiêcy osób. Wœród zmar³ych byli tak¿e bracia franciszkanie-reformaci. 13 grudnia 1707 r., jednemu z zakonników, o. Jakubowi Mikowskiemu, podczas odmawiania
litanii do Imienia Jezus, ukaza³ siê Chrystus Mi³osierny
(w postaci przedstawionej na cudownym obrazie) i trzykrotnie uderzaj¹c lask¹ w stó³ powiedzia³: „Dosyæ! Dosyæ! Dosyæ!”
Od tego momentu, ¿aden z franciszkanów opiekuj¹cych siê
umieraj¹cymi ju¿ nie zachorowa³.
Odpust ku czci Pana Jezusa Mi³osiernego zosta³ poprzedzony triduum, podczas którego celebracji Eucharystii przewodniczyli: w pierwszym dniu – biskup Jan Zaj¹c – kustosz
sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach; w drugim dniu ks. Infu³at Bronis³aw Fidelus –
proboszcz bazyliki Mariackiej; w trzecim dniu – o. Fidelis
Macio³ek OFM – gwardian klasztoru franciszkanów-bernardynów w Krakowie i kustosz sanktuarium œw. Szymona
z Lipnicy.
Cudowny obraz Pana Jezusa Mi³osiernego znajduje siê
w bocznej kaplicy, przylegaj¹cej bezpoœrednio do koœcio³a
sanktuaryjnego i do dnia dzisiejszego otoczony jest przez
wiernych wielkim kultem.
Franciszek Mróz
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Biblioteka parafialna poleca
Andrzej Kiejza OFMCap., Twoje s³owo jest lamp¹,
Wyd. Œwiêty Pawe³, Czêstochowa 2003.
„Pismo Œwiête jest u nas kupowane ale nie doœæ czytane.
Znam domy katolickie, które wprawdzie posiadaj¹ Pismo
Œwiête, ale nikt z domowników po nie siêga. Wielu ludziom
wydaje siê ono byæ niepotrzebne do ¿ycia i wiary. Szerokie
rzesze katolików wierz¹ w Chrystusa nie wiedz¹c, kim On
jest” – ubolewa³ niegdyœ Roman Brandstaetter, autor
wzruszaj¹cego „Hymnu do Biblii”. Muszê przyznaæ, ¿e
równie¿ w naszej bibliotece parafialnej Pismo Œwiête,
nale¿y, niestety, do najrzadziej wypo¿yczanych lektur.
Czasem jedynie w okresie kolêdowym ktoœ poprosi o egzemplarz Pisma w zwi¹zku z wizyt¹ duszpastersk¹”.
Sk¹d ta niechêæ do czytania Pisma œwiêtego? Trudno
powiedzieæ. Mo¿e to owoc zwyk³ego lenistwa, a mo¿e rodzaj
lêku przed konfrontacj¹ naszego ¿ycia z nauk¹ Chrystusa.
W pogoni za szczêœciem stajemy czêsto zagubieni, bezradni,
wypatruj¹cy pomocy. A przecie¿, w dzisiejszym œwiecie
zaburzonej hierarchii wartoœci, Pismo Œwiête jest jedynym,
doskona³ym drogowskazem, œwiat³em którego szukamy.
„Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich kroków i œwiat³em na
mojej œcie¿ce” pisa³ psalmista (Ps 119, 105). Ju¿ w tym jednym zdaniu ludzkie ¿ycie ukazane w œwietle Bo¿ego S³owa
ma swój g³êboki sens. Nic w nim nie dzieje siê przez przypadek ani bez celu, lecz wszystko zmierza do Boga.
Cz³owiek zawsze pozostaje w zasiêgu Jego troskliwej
mi³oœci. Jednym z miejsc, w którym doœwiadczamy tej
mi³oœci jest w³aœnie Pismo Œwiête, ksiêga S³owa ¿ywego,
które ma moc przemiany ludzkich serc. Tradycja ¿ydowska
zrównuje nawet los poœmiertny Œwiêtych Ksi¹g, bêd¹cych
uosobieniem Pra-Pisma z losem poœmiertnym cz³owieka.
Stare, zu¿yte zwoje gromadzi siê w skrzyni, zwanej „geniza”,
która znajduje siê w ka¿dej synagodze, po czym nastêpuje
ich pochówek wed³ug ¿ydowskiego rytua³u pogrzebowego.
¯a³obnicy œpiewaj¹ treny a osierocona gmina og³asza
powszechn¹ ¿a³obê. Co ziemskie wraca do ziemi, a co Boskie
do Boga.
Aby jednak S³owo Bo¿e mog³o dokonaæ w nas przemiany,
musi byæ czytane w odpowiedni sposób. Temu w³aœnie zagadnieniu, jak czytaæ S³owo, by wyda³o w nas owoc,
poœwiêca swe rozwa¿ania Andrzej Kiejza OFMCap. Autor
jest adiunktem przy Katedrze Egzegezy Pism Apostolskich
na KUL-u. Niniejsza ksi¹¿ka - jak czytamy w podtytule – to
przewodnik dla spragnionych S³owa Bo¿ego. Nie chodzi tu
o lekturê nastawion¹ na pog³êbianie wiedzy, ale o takie
czytanie Pisma, które prowadzi do wewnêtrznego dialogu
z Bogiem…”. Czytaj¹c z wiar¹ Pismo Œwiête, wkraczamy
w doœwiadczenie Moj¿esza, gdy us³ysza³ g³os Boga z p³on¹cego krzewu. Uczestniczymy w tym, co prze¿ywali s³uchacze Jezusa albo trzej uczniowie na górze Przemienienia. Za
ka¿dym razem jest to doœwiadczenie nowe i przejmuj¹ce. Jak
zachowaæ siê wobec tych wydarzeñ? Jak rozumieæ kierowane do nas S³owa i jak prze³o¿yæ je na nasze ¿ycie? To niektóre z pytañ jakie stanê³y u pocz¹tku tych rozwa¿añ”.
Wêdrówkê po kartach Biblii ka¿dy musi odbyæ samodzielnie i prze¿yæ j¹ na swój w³asny sposób. Istotne jest bowiem
nie tylko, by Bibliê czytaæ, ale by przez S³owo Bo¿e móc
odczytaæ siebie. Konfrontacja z tekstem, z jego bogactwem
pozwala dostrzec, czego nam brakuje i do czego powinniœmy
d¹¿yæ. W dog³êbnym prze¿ywaniu i zrozumieniu Pisma
Œwiêtego bardzo wa¿na jest umiejêtnoœæ s³uchania. Chodzi
tu o pewien szczególny rodzaj s³uchu, który czyni nas
wra¿liwymi na piêkno, m¹droœæ i g³êbiê objawionego S³owa.
Czytanie Pisma Œwiêtego, wbrew pozorom, nie jest proste;
wymaga uwagi, zaanga¿owania i nieco trudu, jednak wart
jest on naszego wysi³ku, bo skarb S³owa Bo¿ego cenniejszy
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jest ni¿ rzeczy przemijaj¹ce i kruche. „Wszelkie bowiem
cia³o jest jak trawa a ca³a jego chwa³a jak kwiat trawy: trawa
usch³a, a kwiat jej opad³, s³owo zaœ Pana trwa na wieki” (1 P 1,24).
Ksi¹¿ka Andrzeja Kiejzy wyrasta z osobistego doœwiadczenia i osobistej modlitwy autora, który swoje umi³owanie
Pisma pragnie przekazaæ Czytelnikowi, w przekonaniu, ¿e
bez ¿ywego kontaktu ze S³owem Boga wiara staje siê
martwa… „Niech wiêc Duch Œwiêty prowadzi nas w tym
spotkaniu do Ÿróde³ Bo¿ej m¹droœci”.
Oprac. Bo¿ena Migda

Proœba Biskupa Hongkongu o beatyfikacjê
S³ugi Bo¿ego Gabriela Allegry
W 2002 r. ze wzglêdów politycznych nie mog³a siê odbyæ
beatyfikacja naszego wielkiego Wspó³brata, Gabriela Allegry, mimo tego, ¿e wszystko by³o ju¿ przygotowane.
Koœció³ chiñski jednak upomina siê o ten akt w osobie
biskupa i wiernych z Hongkonu. Oto tekst audycji polskiej Radia Watykañskiego na ten temat z 3 stycznia 2008 r.
(OSBB)
„Petycjê o wznowienie sprawy beatyfikacji misjonarza,
który dokona³ pierwszego kompletnego przek³adu Biblii na
jêzyk chiñski, wystosowali uczestnicy Mszy odprawionej
w Hongkongu 26 grudnia 2007 r., w stulecie jego urodzin.
Eucharystii przewodniczy³ tamtejszy biskup, kard. Joseph
Zen Ze-kiun. Wyrazi³ on nadziejê, ¿e zawieszony chwilowo
proces beatyfikacyjny w³oskiego franciszkanina, o. Gabriele
Allegry OFM, zostanie wznowiony. Prosi³ te¿ o modlitwê za
braci w wierze, którzy z powodu jej wyznawania s¹ w ró¿nych czêœciach Chin wiêzieni lub w ka¿dej chwili grozi im
za to aresztowanie. Podkreœli³, ¿e chiñscy katolicy winni
kierowaæ siê zaleceniami Benedykta XVI, by ¿yæ zgodnie ze
wskazaniami Koœcio³a i pokojowymi œrodkami dzia³aæ na
rzecz wolnoœci religijnej.
Gabriele Allegra urodzi³ siê 26 grudnia 1907 r. na Sycylii.
Po wst¹pieniu do zakonu rych³o odkry³ powo³anie do pracy
misyjnej w Chinach. Dowiedziawszy siê, ¿e Chiñczycy nie
maj¹ jeszcze przek³adu Biblii z jêzyków oryginalnych,
poœwiêci³ siê jej t³umaczeniu. By³ poliglot¹, w³ada³ 11
jêzykami. Pracê rozpocz¹³ w roku 1935. Jako pierwsze
prze³o¿y³ Psalmy. W 1944 r. ukoñczy³ przek³ad ca³ego
Starego Testamentu. By przygotowaæ chiñskich biblistów,
za³o¿y³ w roku 1945 w Pekinie Studium Biblijne, przeniesione nastêpnie do Hongkongu ze wzglêdu na sytuacjê
polityczn¹ po przejêciu w³adzy w Chinach przez komunistów. Z pomoc¹ rodowitych Chiñczyków udoskonali³ swój
przek³ad jêzykowo. W roku 1968 wyda³ ca³e Pismo Œwiête,
a 7 lat póŸniej chiñski s³ownik biblijny. Franciszkanin zajmowa³ siê te¿ socjologi¹. Zmar³ 26 stycznia 1971 r. w Hongkongu, ciesz¹c siê opini¹ œwiêtoœci. Po 8 latach rozpocz¹³ siê
jego proces beatyfikacyjny. W roku 2002 Jan Pawe³ II zatwierdzi³ dekret o cudzie przypisywanym jego wstawiennictwu.
Na Mszy w stulecie urodzin Ojca Allegry byli te¿ uczestnicy pielgrzymki, która w sierpniu 2007 r. uda³a siê z Hongkongu do San Giovanni la Punta, rodzinnej miejscowoœci
S³ugi Bo¿ego. W³oskiego franciszkanina ceni¹ tak¿e chiñscy
protestanci. Jeden z nich, Jacob Thoe Kan-woon, w wypowiedzi dla agencji UCAN okreœli³ przet³umaczenie przez
zagranicznego misjonarza Biblii na chiñski jako istny cud”.
ak/ucan
Aleksander Kowalski
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
oneokazj¹ dozapoznaniasiêzcelamiiformamidzia³aniaAkcji.
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Na zielonej Ukrainie… (V)
W okolicach Ja³ty zwiedziliœmy natomiast niewielki
zameczek z pocz¹tku XX w., zbudowany na skale nad
samym morzem, nazywany Jaskó³czym Gniazdem, który jest
jednym z symboli Krymu. Stamt¹d postanowiliœmy samochodem „wdrapaæ siê” na szczyt góry Ai-Petri (1234 m n.p.m.).
Z pocz¹tku droga by³a sucha i widokowa. Po przejechaniu
kilku kilometrów zatrzymaliœmy siê, aby podziwiaæ najwy¿szy wodospad na Krymie, Uczan-Su (98 m). Jednak po
wyjechaniu na wysokoœæ ok. 1000 m n.p.m. pojawi³ siê œnieg,
którym zasypana by³a tak¿e droga, dlatego samochody
z trudem siê porusza³y. Szczyt góry przywita³ nas piêkn¹
zim¹ i nisk¹ temperatur¹. W tych trudnych warunkach kontynuowaliœmy jazdê w kierunku Bachczysaraju. Niestety,
zjazd z góry zaj¹³ nam sporo czasu. Kiedy dotarliœmy do
Bachczysaraju zapada³ ju¿ zmrok; tylko wiêc z zewn¹trz mogliœmy podziwiaæ by³¹ rezydencjê chanów krymskich.
Katolicka parafia w Feodozji mieœci siê w domu zakupionym przez pewnego ksiêdza Polaka, który pracuje w Kerch.
Jedna czeœæ domu jest wykorzystana na kaplicê, a druga
s³u¿y jako mieszkalna. Na niedzieln¹ liturgiê gromadzi siê
oko³o 30 osób. S¹ to Polacy, Ukraincy i Rosjanie, mieszkaj¹cy w Feodozji lub okolicy. Wiêcej ludzi, w tym tak¿e
turyœci, uczêszcza na Mszê œw. w niedzielê w okresie
wakacyjnym. Liturgia jest sprawowana w jêzyku rosyjskim.
Na Mszy œw. wizytacyjnej, pomimo, ¿e by³ to œrodek tygodnia, zgromadzi³a siê prawie ca³a wspólnota, co œwiadczy
o ich przywi¹zaniu do Koœcio³a katolickiego. Wykorzysta³em tak¿e czas, aby chocia¿ trochê poznaæ osobliwoœci
Feodozji: port, star¹ twierdzê genueñsk¹, star¹ ormiañsk¹
czêœæ miasta; odby³em równie¿ spacer depatakiem wzd³u¿
Morze Czarnego. Po zakoñczeniu wizytacji na Krymie, kontynuowa³em moj¹ podró¿ po Ukrainie w kierunku Kijowa.
Po przejechaniu ponad 900 km, dotarliœmy wieczorem do
Kijowa. Franciszkañska parafia p. w. Œw. Franciszka znajduje siê w dzielnicy Obo³oñ, licz¹cej ok. 600 tys. mieszkañców. Parafia zosta³a zarejestrowana w grudniu 2000 r.,
a funkcjonuje od paŸdziernika 2002 r. Aktualnie nale¿y do
niej ok. 600 osób. S¹ to w wiêkszoœci ludzie m³odzi (najstarsi nie przekraczaj¹ 50 lat) i m³ode rodziny. Na razie ta
wspólnota parafialna gromadzi siê w kaplicy urz¹dzonej
w bloku mieszkalnym, ale s¹ ju¿ plany i teren pod budowê
koœcio³a z zapleczem duszpasterskim oraz klasztoru. W tym
samym bloku mieszkaj¹ tak¿e duszpasterze; tam równie¿
znajduj¹ siê pomieszczenia wykorzystywane na prowadzenie katechizacji dzieci i m³odzie¿y. W katechizacji pomagaj¹
siostry Józefitki, które tak¿e mieszkaj¹ w bloku na tym
samym osiedlu. Przy parafii istniej¹ dwa Krêgi rodzin, Kr¹g
biblijny dla m³odzie¿y i Kó³ko Ró¿añcowe. Na terenie
parafii mieszkaj¹ tak¿e bracia i siostry Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich, którzy na razie nale¿¹ do wspólnoty przy
koœciele Braci Mniejszych Kapucynów. Bracia pracuj¹cy
w Kijowie pomagaj¹ tak¿e w duszpasterstwie przy konkatedrze œw. Aleksandra, a nadto co drugi miesi¹c sprawuj¹ liturgiê Mszy œw., Sakramenty œwiête i odwiedzaj¹ chorych
w trzech miejscowoœciach: Kodra, Makarbuda i Soboliwka,
oddalonych ok. 100 km od Kijowa.
Napiêty czas wizytacji nie pozwoli³ jednak na dok³adniejsze zwiedzenie osobliwoœci Kijowa. To piêkne miasto
mog³em jedynie podziwiaæ z samochodu, jad¹c na spotkanie
z ks. bpem Stanis³awem Szyrokoradiukiem, biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-¿ytomierskiej i naszym
wspó³bratem zakonnym. Szybka te¿ i krótka by³a wizyta
w Peczerskiej £awrze, prawos³awnym klasztorze z XI w.,
gdzie w podziemiach znajduj¹ siê groby mnichów. To
wszystko, jak równie¿ najpiêkniejsze cerkwie Kijowa:
œw. Zofii, gdzie aktualnie jest muzeum, œw. Micha³a, ze
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z³otymi kopu³ami, œw. Andrzeja i œw. W³odzimierza, która
jest katedr¹ Patriarchy kijowskiego Prawos³awnej Cerkwi
Ukraiñskiej, mog³em zobaczyæ oraz pospacerowaæ g³ówn¹
ulic¹ Kijowa Chreszczatyk, dopiero po zakoñczeniu Kapitu³y
Prowincjalnej, a wiêc w maju 2007 r.
Po spotkaniu z ks. Biskupem nawiedzi³em jeszcze konkatedrê œw. Aleksandra, zbudowan¹ na pocz¹tku XIX w., która
jest jednym z dwóch ocala³ych koœcio³ów katolickich w Kijowie. Drugim jest koœció³ œw. Miko³aja, wzniesiony pod
koniec XIX w., a w czasach ZSRR przemianowany na salê
koncertow¹; obecnie zosta³ oddany do u¿ytku kijowskim katolikom.
Stanis³aw Mazgaj OFM

Kardyna³ Umberto Betti OFM
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w wigiliê uroczystoœci
Chrystusa Króla Wszechœwiata w ubieg³ym roku odby³ konsystorz, na którym ustanowi³ 23 nowych kardyna³ów,
awœródnichtak¿enaszegowspó³brata,o.UmbertoBettiegoOFM.
Urodzi³ siê on w Pieve Santo Stefano we W³oszech w 1922 r.
Z Franciszkanami by³ zwi¹zany ju¿ jako uczeñ Ni¿szego
Seminarium i z sanktuarium Stygmatów œw. Franciszka na
Górze Alwerni; do Zakonu wst¹pi³ w 1937 r.; œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 1946 r.
Doktorat z teologii otrzyma³ w Papieskim Ateneum Antonianum w Rzymie w 1951 r.; specjalizacjê odby³
w Uniwersytecie Katolickim w Lowanium w Belgii. Od
l954 do 1991 r. by³ profesorem teologii w Antonianum
w Rzymie. By³ te¿ dziekanem Wydzia³u Teologicznego
i rektorem tej uczelni. Swoje czynne ¿ycie na polu naukowym zakoñczy³ jako rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterañskiego w 1995 r. Na szczególne uznanie zas³uguje jego
praca na rzecz Soboru Watykañskiego II, w którym bra³
udzia³ jako bieg³y. Poczynaj¹c od 1964 r., by³ konsulatorem
w trzech Kongregacjach Stolicy Apostolskiej oraz pe³ni³
ró¿ne obowi¹zki wobec Konferencji Biskupów Italii.
Ceniony jest równie¿ jego bogaty dorobek pisarski.
By³ honorowym cz³onkiem Rzymskiej Papieskiej
Akademii Teologicznej oraz komandorem Rycerzy
Œwiêtego Grobu. Cieszy³ siê szacunkiem papie¿y: Pawe³ VI
wyrazi³ mu uznanie dla jego kompetencji jako teologa; Jan
Pawe³ II odznaczy³ go Krzy¿em „Pro Ecclesia et Pontifice /
Za Koœció³ i Papie¿a”, a Benedykt XVI, z którym wspó³pracowa³ w czasie Soboru Watykañskiego II i pod jego
kierunkiem w Kongregacji Nauki Wiary, wyniós³ go do godnoœci kardyna³a Koœcio³a powszechnego.
Jan Pawe³ II w liœcie dziêkczynnym napisa³ do niego:
„Œwiadomoœæ, ¿e wype³ni³eœ wspania³omyœlnie swoje
kap³añskie obowi¹zki na polu powierzonym Ci z zaufaniem
przez Twoich Prze³o¿onych Zakonnych, przez Najwy¿szych
Kap³anów [Papie¿y] i odpowiedzialnych za Dykasterie Kurii
Rzymskiej, powinno nape³niæ Twojego ducha tak¹ spokojn¹
radoœci¹, jaka przepe³nia mnie, ¿e Stolica Apostolska mo¿e
jeszcze raz z przekonaniem doceniæ Twoj¹ m¹droœæ
i doœwiadczenie.
Proszê Pana Jezusa, aby nie zostawi³ bez nagrody tego
wszystkiego, co zrobi³eœ dla Niego i dla Jego Królestwa,
a tak¿e, aby nieustannie Ci towarzyszy³ oraz za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi Panny, œw. Franciszka z Asy¿u
i Œwiêtych pozwoli³ owocowaæ nasieniu dobra, zasianego
Twoj¹ otwart¹ d³oni¹”.
O. Salezy B. Brzuszek OFM

