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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXIII)

Chrzeœcijañskie umartwienie
w erze odchudzania
Okres Wielkiego Postu nastraja nie tylko do zadumy i refleksji nad naszym codziennym ¿yciem chrzeœcijañskim, nad
popraw¹ jego jakoœci, ale równie¿ daje wiele do myœlenia nad
wspó³czesnym podejœciem cz³owieka do ascezy i umartwienia.
W dobie tak modnej dziœ ery odchudzania, do czego przyzwyczai³y nas ju¿ kolorowe magazyny i reklamy, wszelkie
umartwienie i wyrzeczenia „pachn¹ wiêc jakimœ staroœwieckim
kadzid³em”. Czy jednak dbanie o piêkn¹, smuk³¹ i wysportowan¹ sylwetkê, nie wymaga od cz³owieka ogromnych
wyrzeczeñ i poœwiêceñ? No w³aœnie. Aby osi¹gn¹æ zamierzony
(wymarzony) efekt, ile¿ trzeba spêdziæ godzin na si³owni,
w klubach fitness, zastosowaæ odpowiedni¹ dietê i dodatkowe
œrodki farmakologiczne. A wszystko to po to, by byæ na tak
zwanym topie, wzbudziæ w innych zazdroœæ i w rzeczywistoœci
poczuæ siê oszukanym lub przegranym z braku koñcowych
sukcesów. Tymczasem chrzeœcijañska asceza i umartwienie,
ukierunkowuj¹ cz³owieka nade wszystko ku wy¿szemu celowi.
To swoista terapia oczyszczenia duszy i cia³a, która polega nie
na jakimœ biciu rekordów wytrzyma³oœci, czy samo wyniszczeniu cia³a, ale ma ona za zadanie pokierowaæ tak cz³owiekiem, aby œwiadomie i skutecznie opanowa³ on w sobie z³e
sk³onnoœci i rozwin¹³ dobre nawyki, wznosz¹c siê na wy¿szy
duchowy poziom. Soborowa konstytucja „Gaudium et spes”
wyraŸnie podkreœla, ¿e „cz³owiekowi nie wolno gardziæ ¿yciem
cielesnym, lecz przeciwnie – w³aœnie swoje cia³o, jako
stworzone przez Boga i przeznaczone do wskrzeszenia w dniu
ostatnim, powinien uwa¿aæ za dobre i godne szacunku.
Zraniony grzechem doœwiadcza wszak¿e buntów cia³a.
Godnoœæ cz³owieka wymaga jednak, aby chwali³ on Boga
w swoim ciele i nie pozwala³ mu oddawaæ siê w niewolê z³ym
sk³onnoœciom” (nr 14). Tymczasem, gdy dobrze przyjrzymy siê
sobie, zobaczymy jak wiele w nas egoizmu, samolubstwa lub
zwyczajnych chêci wyniesienia siê ponad innych, a kreowana
przez media idealna ludzka sylwetka, ma jedynie utwierdziæ
w nas s³usznoœæ wylanego potu i wydanych pieniêdzy na
ró¿nego rodzaju dietetyczne wspomagacze. I choæ droga ta
wiedzie do nik¹d, to jednak chêtnie ni¹ kroczymy. Z drugiej
strony, utarte jakimœ dziwnym torem twierdzenie, ¿e wspó³czesny cz³owiek nie rozumie i nie potrzebuje ascezy i wyrzeczenia jest tak samo p³ytkie, co krzywdz¹ce. G³ód Boga, jaki
istnieje w cz³owieku, kieruje go ku nadprzyrodzonej cnocie
umartwienia, które podejmuje z mi³oœci do Chrystusa, chce Go
lepiej naœladowaæ i w ten sposób wynagrodziæ mu za swoje
grzechy. Droga do Królestwa Bo¿ego jest ciasna, ale mo¿na
wejœæ do niego przez osobiste nawrócenie i pokutê. Wszelkie
wyrzeczenia, nawet te najdrobniejsze, uczynione œwiadomie
dla wy¿szych celów, nie pozostan¹ bezowocne. Moda na
odchudzanie nigdy nie zast¹pi sensu chrzeœcijañskiej ascezy
i wyrzeczenia. Pierwsza bowiem zaspakaja jedynie przemijaj¹ce ludzkie pragnienia, druga natomiast prowadzi cz³owieka do
¿ycia wiecznego. Wybór wiêc zawsze bêdzie nale¿eæ do ciebie…
Eligiusz Dymowski OFM
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Trzeba leczyæ siebie i innych
W lutym prze¿ywamy imieniny Panny Marii Lourdeñskiej,
do której œl¹ swoje b³agania tysi¹ce ludzi. Jej ³aski s¹ znane
w najdalszych zak¹tkach œwiata. Mam wra¿enie, i¿ ka¿dy katolik, zw³aszcza ka¿dy, kto zetkn¹³ siê z cierpieniem lub
œmierci¹, marzy o tym, aby pok³oniæ siê tej Najcudowniejszej
Pani w Lourdes, dotkn¹æ massabielskiej ska³y i zanurzyæ
d³onie w uzdrawiaj¹cym Ÿródle. Niezliczone rzesze z nadziej¹ ci¹gn¹ do Niej ze wszystkich stron œwiata, bo Ona potrafi
uzdrowiæ dusze lub cia³a moc¹ zbawcz¹ swojego Syna.
Bo Ona jest zdrowiem dla duszy i cia³a.
Ze wzglêdu na wspomnienie 11-tego lutego Matki Bo¿ej
z Lourdes, Jan Pawe³ II pod t¹ dat¹ ustanowi³ Œwiatowy
Dzieñ Chorego. W tym roku by³ obchodzony po raz 16-ty,
w 150-t¹ rocznice objawieñ. Jest to tak¿e dzieñ poœwiêcony
s³u¿bie zdrowia: pielêgniarkom, lekarzom wszelkiego
rodzaju: internistom, chirurgom, psychiatrom... Z niewiadomej dla mnie przyczyny nie wymienia siê kap³anów
lekarzy dusz ludzkich. A przecie¿, grzech nadu¿ycie w sferze
ducha zawsze negatywnie odbija siê tak¿e na zdrowiu cia³a.
Lista chorób duszy jest d³uga, a niektóre spoœród nich maj¹
cechy epidemii. S¹ te¿ ludzie, celowo siej¹cy zarazê.
Pamiêtam, w Pielgrzymce Krakowskiej coraz czêstsze
stawa³y siê wo³ania o ratunek dla synów, córek lub wnuków
dla dzieci zatrutych przez Szatana jadem bezbo¿nictwa.
S¹dzê, ¿e ta choroba dusz wspó³czeœnie staje siê nieomal tak
pospolita jak grypa. Przypomina „hiszpankê” zbieraj¹c¹
œmiertelne ¿niwo po I-ej wojnie œwiatowej. Zaczyna siê
„niewinnie” od niechêci do osób duchownych, a nie leczona,
koñczy siê nienawiœci¹ do Boga i œmierci¹ duszy.
W tym roku tak siê sk³ada, ¿e Wielki Post otwiera lourdeñska Lekarka z ró¿añcem w rêku, jakby zapraszaj¹c nas na
40 dni do Jej lecznicy. W naszej parafii przejdziemy „terapiê”
specjaln¹ – w marcu prze¿yjemy Misje œwiête. Wówczas
wiele osób bêdzie siê modli³o o powrót swoich najbli¿szych
do wiary w Boga. Do nich kierujê propozycjê, coœ w rodzaju
dorady leku, z uzasadnion¹ nadziej¹ na jego skutecznoœæ.
Prawie 100 lat temu pewna m³oda, piêkna i wykszta³cona
chrzeœcijanka zarazi³a siê materialistycznym bezbo¿nictwem –
odwróci³a siê od Boga i Koœcio³a a wydawa³o siê jej, ¿e sta³a
siê „wyzwolona”. Na szczêœcie nie utraci³a uczciwoœci wyniesionej z religijnego domu. Gdy pewnego razu w Wielkim Poœcie
„oœwieci³o j¹” – zrozumia³a, w jak wielkim by³a b³êdzie i z
ogromn¹ energi¹ rzuci³a siê do ratowania dusz zagubionych
w mrokach pe³nego pychy œwiata. Chcia³a ratowaæ miêdzy innymi dusze podobnie jak w jej przypadku zba³amucone przez
materialistyczn¹ zarazê. W tym celu za³o¿y³a w Krakowie Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana. T¹ osob¹
jest œp. Zofia Paula Tajber, dziœ krakowska kandydatka do wyniesienia na o³tarze. Jej proces kanonizacyjny trwa od 9 listopada
1993 r. Matka Tajber spoczywa w siedzibie Zgromadzenia na
Pr¹dniku Bia³ym przy ulicy jej imienia, na pocz¹tku ul. Glogera 1
(MPK, linia 144 do koñca). Jej Siostry m.in. s³u¿¹ w naszej
parafii i, jak przypuszczam, chêtnie udziel¹ szczegó³owych informacji na temat ¿ywota Za³o¿ycielki lub celów Zgromadzenia.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

1.03. – Pierwsza sobota miesi¹ca marca: o godz. 18 nabo¿eñstwo
ró¿añcowe, a o godz. 21 „Wieczór z Janem Paw³em II”.
6.03. – Pierwszy czwartek miesi¹ca: od godz. 9 kap³ani bêd¹
odwiedzaæ chorych naszej parafii, o godz. 16:30 koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia; o 17 – Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja; o godz. 18 – Droga Krzy¿owa.
7.03. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 – spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y naszej parafii; o godz. 17 – Msza œw. dla
nich; o godz. 18 – Droga Krzy¿owa, a o 18:30 Msza œw. w intencji misji œw. i misjonarzy.
8.03. – Rozpoczêcie Parafialnych Misji Œwiêtych. Program Misji Parafialnych by³ rozprowadzany podczas
Wizyty Duszpasterskiej Rodzin naszej parafii, a ponadto
jest on dostêpny w naszej œwi¹tyni.
16.03. – Niedziela Palmowa, rozpoczynaj¹ca Wielki Tydzieñ.
O godz. 19 zakoñczenie Misji Œwiêtych doroczn¹ parafialn¹ Drog¹ Krzy¿ow¹.
W Wielki Poniedzia³ek, Wtorek i Œrodê spowiedŸ œw. od
godz. 6 do 8:30 oraz od godz. 18 do 19.
20.03 – Wielki Czwartek: SpowiedŸ œw. od godz. 6 do 12
i od 15 do 18; o godz. 7 Droga Krzy¿owa; od godz. 9
œwi¹teczne odwiedziny chorych w naszej parafii z pos³ug¹
sakramentaln¹; o godz. 10 Msza œw. z poœwiêceniem Olejów w Katedrze Wawelskiej; o godz. 18 Msza œw. Wieczerzy
Pañskiej; adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
21.03 – Wielki Pi¹tek: godz. 9. i 17:30 Droga Krzy¿owa.
SpowiedŸ œw. od godz. 6 do 12 i od 15 do 18:30; o godz. 18
nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego; o godz. 18:30 Liturgia Wielkiego Pi¹tku; Czytanie Mêki Pañskiej,
Adoracja Krzy¿a, Komunia œw., adoracja Pana Jezusa w
Grobie przez ca³¹ noc.
22.03. – Wielka Sobota: spowiedŸ œwiêta od godz. 6 do
18:20; œwiêcenie pokarmów od godz. 8 do 18; o godz.
18:30 Liturgia Wigilii Paschalnej.
23.03.– Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego:Procesja
i Msza œw. rezurekcyjna o godz. 6; pozosta³e Msze œw.
o godz. 9, 10:30, 12, 13:15, 18 i o godz. 20; o godz. 19 nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia.
24.03. – Poniedzia³ek Wielkanocny: Msze œw. w porz¹dku
niedzielnym, godz. 19 nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia.
30.03. – Uroczystoœæ Bo¿ego Mi³osierdzia.

Georg Schwaiger, Manfred Heim, Zakony i klasztory. Historia monastycyzmu chrzeœcijañskiego, Wyd. Drukarnia
i Ksiêgarnia Œwiêtego Wojciecha, Poznañ 2007.
Kiedy wstêpuje siê, choæby na krótko, do wnêtrza jakiegoœ
starego, zabytkowego zespo³u klasztorno-koœcielnego, kiedy
siê patrzy na stare mury, dotyka œladów przesz³oœci, ws³uchuje w ponadczasowy, chóralny œpiew mnichów, cz³owieka
ogarnia dziwne poruszenie i zaduma. Wchodz¹c cicho w ten
ocala³y, jakby zatrzymany w czasie œwiat, z radosnym zaskoczeniem stwierdzamy, ¿e nie jest on muzealnie martwy, ale
nadal ¿yje modlitw¹, prac¹, nauk¹, s³u¿b¹ i misj¹. Pielêgnuj¹c przesz³oœæ, projektuje przysz³oœæ. Wci¹¿ odnawia siê
odradza zarówno duchowo, intelektualnie jak i materialnie.
Wed³ug najnowszych danych, ¿ycie zakonne prowadzi oko³o
miliona osób – prawie 200 tys. zakonników i oko³o 800 tys.
zakonnic. W ca³ym œwiecie s¹ 2973 zakony i zgromadzenia
¿eñskie oraz 492 mêskie. Oprócz tego istnieje 165 instytutów
œwieckich, których cz³onkowie zaliczaj¹ siê równie¿ do osób
konsekrowanych, a tak¿e 39 stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego. Obecnoœæ i si³a zakonów nie le¿y jednak w liczbach,
ale w ich duchowym znaku i dzia³aniu.
Ojczyzn¹ chrzeœcijañskiego monastycyzmu jest Orient/
Wschód, zaœ jego pog³êbieniem chrzeœcijañskie pustelnictwo, wyros³e ze starochrzeœcijañskiej ascezy. Anachoretyczny model ¿ycia znany by³ w Koœciele ju¿ od III w. najpierw
w Egipcie, potem w Syrii i Azji Mniejszej Za pocz¹tek
chrzeœcijañskiego zakonnego modelu ¿ycia, polegaj¹cego na
modlitewnym odosobnieniu wedle okreœlonych, surowych
regu³, przyjmuje siê ucieczkê na pustyniê œw. Antoniego
Pustelnika (zm.356 r.) uznanego za ojca monastycyzmu.
Istniej¹ce od schy³ku staro¿ytnoœci zakony i klasztory wywar³y znacz¹cy wp³yw na kulturê Zachodu. Bez klasztornych
skryptoriów nie zachowa³oby siê do dzisiejszych czasów
¿adne staro¿ytne dzie³o piœmiennicze. Szczególnie donios³¹
rolê pe³ni³y klasztory we wczesnym œredniowieczu. Ze
swoimi szko³ami, warsztatami artystycznymi, bibliotekami
by³y najwa¿niejszymi miejscami kultywowania oœwiaty,
a do czasu utworzenia pierwszych uniwersytetów (po 1200 r.)
prawie jedynymi instytucjami zajmuj¹cymi siê medycyn¹.
Wielkie klasztory mia³y znacz¹cy wp³yw nie tylko na ¿ycie
Koœcio³a, ale te¿ na politykê, ¿ycie spo³eczne, s³u¿bê zdrowia
i opiekê spo³eczn¹. Najliczniejsze i najwa¿niejsze z nich znajdowa³y siê na terenach wiejskich i by³y wzorcowymi gospodarstwami, z w³asn¹ ziemi¹, hodowl¹, stawami, m³ynami
i warsztatami. Zajmowa³y powierzchniê nawet setek hektarów,
daj¹c wy¿ywienie i schronienie rzeszom miejscowej ludnoœci.
Niniejsza ksi¹¿ka to pasjonuj¹ca, bogata w fakty, historia
monastycyzmu chrzeœcijañskiego, opracowana przez
G. Schwaigera i M. Heima, profesorów historii Koœcio³a na
Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.
Autorzy w bardzo przystêpny sposób przybli¿aj¹ tajemniczy
œwiat zakonów i klasztorów. Poczynaj¹c od samych Ÿróde³
chrzeœcij-añskiej ascezy prowadz¹ Czytelnika przez pustynne
eremy, palestyñskie ³awry, greckie klasztory Meteora, poprzez
mroczne kru¿ganki romañskich budowli i zdobne, barokowe
wnêtrza klasztornych gmachów. Szczegó³owo i interesuj¹co
Autorzy opisuj¹ ascetyczny tryb ¿ycia prowadzony przez
najró¿niejsze zakony: benedyktynów, cystersów, norbertanów, zakony rycerskie i ¿ebrz¹ce, jezuitów, Panny angielskie, czy oryginalnych S³upników. Ksi¹¿ka uwzglêdnia
równie¿ monastycyzm irlandzki i prawos³awny oraz wspólnoty ewangelickie. Jest znakomitym i obszernym Ÿród³em
wiedzy o historii zakonów i ich wp³ywie na kulturê
europejsk¹. Gor¹co polecam Czytelnikom tê ciekaw¹ i m¹dr¹ lekturê.
Oprac. Bo¿ena Migda

Trzeba leczyæ siebie i innych dc zes. 1
Misje s¹ po to, abyœmy podjêli trud leczenia zarówno siebie
jak i innych. Wiêc jeœli komuœ przysz³o z boleœci¹ patrzeæ na
bezbo¿nictwo swoich bliskich, niech nie za³amuje r¹k. Radzê
mu prosiæ o pomoc nie tylko Pani¹ lourdeñsk¹, ale tak¿e
S³ugê Bo¿¹ Matkê Tajber, bo ona tê chorobê przesz³a i na
tym temacie zna siê najlepiej. Warto staraæ siê wraz z Nimi
dotrzeæ z tak¹ proœb¹ do Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana.
Warto to zrobiæ dla kogoœ, ale i dla siebie, i dla nas wszystkich, bo podniesienie upad³ej duszy ma tak¿e walor wspólnotowy. Przypomnê tu s³owa Matki Tajber: „Je¿eli dusza
jaka zaczyna siê podnosiæ, uszlachetniaæ, nie tylko ona siebie
ratuje, lub otaczaj¹cych j¹, ale ca³emu spo³eczeñstwu jest
cenn¹, bo ¿yj¹c w harmonii z Bogiem wnosi na œwiat nasz
harmoniê”.
Andrzej Stoch
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Smak biblijnej Ziemi
Wywiad z ojcem Leszkiem Dudziñskim,
seniorem franciszkanów na Azorach
W listopadzie ubieg³ego roku odby³ Ojciec wymarzon¹
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Czym tak naprawdê by³a
dla Ojca ta podró¿?
Pielgrzymka do Ojczyzny Chrystusa, w towarzystwie
moich wspó³braci z Prowincji, której przewodniczy³ Ojciec
Prowincja³ Nikodem Gdyk (d³ugoletni Komisarz Ziemi
Œwiêtej), by³a dla mnie szczególnym prze¿yciem autentycznej obecnoœci Jezusa z Nazaretu i Jego Matki Maryi Niepokalanej. Jestem wdziêczny Opatrznoœci Bo¿ej, ¿e mog³em
w jubileuszowym roku mojego kap³añstwa, pielgrzymowaæ
do Ziemi Œwiêtej, poniewa¿ w 1986 roku, udaj¹c siê po raz
pierwszy na podobn¹ pielgrzymkê, zosta³em przez ówczesne
komunistyczne w³adze wycofany na lotnisku w Warszawie.
Ojczyzna Chrystusa nazwana jest czêsto „Pi¹t¹ Ewangeli¹”. W jaki sposób uzasadni³by Ojciec tê powszechnie
przyjêt¹ prawdê?
Przebywaj¹c w Ziemi Œwiêtej w takich miejscach, jak:
Nazaret, Morze Galilejskie, Betlejem, Góra Tabor, Góra
Oœmiu B³ogos³awieñstw i Jerozolima, jak¿e inaczej przyjmuje siê i rozumie Dobr¹ Nowinê. Ogród Oliwny, opis Mêki
Pañskiej, Droga Krzy¿owa i Bo¿y Grób, staj¹ siê tak bliskie
ludzkiemu sercu, i¿ nie sposób inaczej tego wszystkiego
nazwaæ, jak w³aœnie „Pi¹t¹ Ewangeli¹”. Nazwa ta dla wierz¹cego pielgrzyma nie mo¿e pozostaæ wiêc jakimœ symbolicznym tylko wyrazem, poniewa¿ te biblijne miejsca pomagaj¹
prze¿yæ pe³niej oraz zrozumieæ i pog³êbiæ tajemnicê Odkupienia.
Które z miejsc „dotkniêtych” namacalnie najg³êbiej
zapisa³o siê w Ojca sercu?
Oczywiœcie Nazaret, gdzie odwieczne S³owo w³aœnie tutaj
sta³o siê Cia³em. Bazylika Zwiastowania NMP wywar³a na
mnie ogromne wra¿enie. To jest bardzo wymowne i prawdziwe miejsce ludzkiej wiary i historii zbawienia. Gdy Ojciec
Prowincja³ zaproponowa³ mi, abym przewodniczy³ Mszy œw.
i wyg³osi³ S³owo Bo¿e w Bazylice Zwiastowania, ucieszy³em siê bardzo. Dziêkowa³em prawie ze ³zami w oczach
Jezusowi i Jego Matce za to wyró¿nienie. Podczas Mszy œw.
mia³em przed oczami pamiêtny dzieñ koronacji cudownego
obrazu Matki Bo¿ej Kazimierskiej, gdzie w roku 1986
g³osi³em kazania maryjne w ramach przygotowañ okolicznych parafii do tej uroczystoœci. To sanktuarium kazimierskie z cudo-wnym obrazem Matki Bo¿ej Zawierzenia,
jak¿e przypomina nam w³aœnie Nazaret, miejsce, o którym
powiedzia³ Jan Pawe³ II, i¿ tutaj dokona³o siê spotkanie
mi³osiernego Boga z grzeszn¹ ludzkoœci¹.
Pielgrzymowanie do miejsc wyj¹tkowych jest niejako
zapisane w ludzkiej egzystencji. Jak najproœciej opowiedzieæ jego sens?
Myœlê, ¿e pielgrzymowanie do Ziemi Œwiêtej jest szczególne wa¿ne dla ka¿dego chrzeœcijanina, albowiem jest ono
niejako ukoronowaniem wszystkich innych pielgrzymek.
Oczywiœcie, ka¿da pielgrzymka, bez wzglêdu na kraj i miejsce szczególnie uœwiêcone, jest nagradzana przez samego
Boga. O tym mog¹ na przyk³ad powiedzieæ ci, którzy
ka¿dego roku pieszo pielgrzymuj¹ do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Pielgrzymowanie ma zawsze sens, poniewa¿ odnawia duchowo cz³owieka, ukierunkowuje go ku Bogu oraz
wartoœciom p³yn¹cym z wiary, ¿e to Bóg-Ojciec jest
mi³oœci¹, przebaczeniem i pocieszeniem.
Co chcia³by Ojciec takiego szczególnego przekazaæ
naszym Czytelnikom z tej niezwyk³ej podró¿y zakosztowania smaku biblijnej Ziemi
Zdajê sobie doskonale sprawê, ¿e ¿yjemy w trudnych ekonomicznych czasach, ale mimo tych czêsto naturalnych
przeszkód, warto zaoszczêdziæ trochê pieniêdzy, aby oso-
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biœcie pojechaæ do tych œwiêtych miejsc i doœwiadczyæ ich
biblijnego smaku po to, aby nasza ludzka mi³oœæ wystarczy³a
nie tylko dla Boga, ale i ka¿dego cz³owieka. Mam równie¿
osobist¹ proœbê do mieszkañców naszego osiedla,
a zw³aszcza do Kó³ek Ró¿añcowych, aby w swoich modlitwach pamiêtali zawsze o naszych misjonarzach w Ziemi
Œwiêtej. O tê modlitwê prosz¹ Was równie¿ polscy ¿o³nierze,
pe³ni¹cy swoj¹ misjê pokojow¹ na Wzgórzach Golan. Maj¹c
œwiadomoœæ jak bolesna jest ta Ziemia, proœmy Boga, aby
nigdy nie zabrak³o bezinteresownych serc nios¹cych i buduj¹cych dobro i pokój na ca³ym œwiecie.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM

Na zielonej Ukrainie… (dokoñczenie)
Ostatni etap wizytacji Prowincji œw. Micha³a Archanio³a
na Ukrainie, obejmowa³ klasztory po³o¿one w okolicach
¯ytomierza: Cudnów, Po³onne, Szepetówka i Baranówka
oraz w samym ¯ytomierzu.
Cudnów jest obecnie 6 000 miasteczkiem w obwodzie
¯ytomierskim. Zosta³o za³o¿one w XV w. Po drugim
rozbiorze Polski Cudnów znalaz³ siê w granicach imperium
rosyjskiego. Miasto posiada³o dwa koœcio³y katolickie:
parafialny i klasztorny franciszkanów (bernardynów),
a parafia katolicka istnia³a tam do 1924 r. W latach 19301935 zburzono koœció³ parafialny. Nieco póŸniej zosta³ zburzony koœció³ klasztorny. Równie¿ klasztor, doprowadzony
do ruiny, przetrwa³ tylko w niewielkiej czêœci. W 1991 r.
zosta³a ponownie reaktywowana parafia katolicka obs³ugiwana przez franciszkanów, którzy podjêli siê tak¿e dzie³a odbudowy koœcio³a i klasztoru p.w. Odnalezienia Krzy¿a
Œwiêtego. Koœció³ jest ju¿ gotowy w stanie surowym, natomiast jedna czêœæ klasztoru, w nied³ugim czasie bêdzie
nadawa³a siê do zamieszkania. Zakonnicy, których aktualnie
jest dwóch, mieszkaj¹ w zakupionym domku jednorodzinnym, a liturgiê sprawuj¹ w kaplicy utworzonej w ocala³ym
refektarzu klasztornym. Parafia liczy obecnie ok. 80 osób.
W niedzielê na Mszê œw. uczêszcza ok. 65 osób. Jest tak¿e
prowadzona katechizacja dzieci. Parafia jednak nie rozwija
siê, poniewa¿ z powodu braku pracy na miejscu, wiêkszoœæ
m³odych ludzi wyje¿d¿a do innych miast. Oprócz parafii
w Cudnowie, Wspó³bracia obs³uguj¹ tak¿e parafie dojazdowe w Karwinówce (85 osób), Pokostówce (50 osób),
Me¿yriczce (ok. 60 osób), Karpiwcach (ok 25 osób) i w
Re¿iwie (ok. 15 osób), gdzie sprawuj¹ liturgiê i sakramenty
œwiête oraz prowadz¹ katechizacjê dzieci.
Po³onne – miasto licz¹ce ok. 23 tys. mieszkañców. W 1607 r.
wojewoda krakowski Stanis³aw Lubomirski ufundowa³ tutaj
koœció³ p.w. œw. Anny. Po drugim rozbiorze Polski Po³onne
zosta³o zagarniête przez Rosjê. Jednak nawet po rewolucji
paŸdziernikowej, mimo licznych szykan i przeœladowañ, katolicy pochodzenia polskiego wci¹¿ upominali siê o swoje
prawa i mo¿liwoœæ korzystania z koœcio³a i pos³ug religijnych. Franciszkanie rozpoczêli pracê duszpastersk¹
w Po³onnym ju¿ w 1984 r. Oficjalnie klasztor i wspólnota
franciszkañska przy koœciele œw. Anny zosta³a erygowana
w 1993 r. Obecnie parafia liczy ok. 1.000 wiernych. Msze
œw. sprawowane s¹ zarówno w jêzyku polskim, jak i ukraiñskim. Potomkowie Polaków, chocia¿ ju¿ nie zawsze dobrze rozumiej¹ jêzyk ojczysty, to jednak pragn¹, aby liturgia
dalej by³a odprawiana w tym jêzyku. Przy parafii istnieje
FZŒ, kilka Kó³ek Ró¿añcowych i Krêgów Oazy Rodzin oraz
Stra¿ Honorowa. Dobrze jest tak¿e prowadzona praca z m³odzie¿¹ i ministrantami, co owocuje wieloma powo³aniami
z tej parafii. W katechizacji dzieci i m³odzie¿y pomagaj¹
Siostry Honoratki, mieszkaj¹ce na terenie parafii.
cd. na s. 4
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Na zielonej Ukrainie dc ze s. 3
Oprócz pracy w Po³onnym, tamtejsi wspó³bracia pos³uguj¹
wiernym równie¿ w kilku parafiach dojazdowych. W Nowosielicy, gdzie jest ok. 300 wiernych i w Czeriejówce licz¹cej
110 wiernych, Msze œw. sprawowane s¹ w ka¿d¹ niedzielê
i œwiêta oraz pierwsze pi¹tki miesi¹ca. Tam równie¿ prowadzona jest katecheza dla dzieci i m³odzie¿y. Istniej¹ tak¿e
grupy modlitewne. Natomiast w miejscowoœciach Sasanówka, Szkar³ówka i Fadejówka, oddalonych ponad 50 km od
Po³onnego, liturgiê Mszy œw., która gromadzi od kilku do
kilkunastu osób, sprawuje siê raz lub dwa razy w miesi¹cu,
w domach prywatnych.
Szepetówka – to 25 tysiêczne miasto po³o¿one ok. 30 km
na zachód od Po³onnego. Do dzisiaj w Szepetówce i okolicznych wioskach mieszka wielu potomków Polaków.
Koœció³ parafialny, który kiedyœ istnia³ w Szepetówce, zosta³
zamieniony na cerkiew. Obecna parafia zosta³a erygowana
w 1987 r., i od pocz¹tku by³a obs³ugiwana przez franciszkanów. W 1989 r. zosta³ wybudowany nowy koœció³ p.w.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, a w 1992 r., wzniesiono
tak¿e klasztor. W Szepetówce do przynale¿noœci do Koœcio³a
katolickiego przyznaje siê ok. 1000 osób, zaœ regularnie
uczêszczaj¹cych na Mszê œw. niedzieln¹ jest ok. 500
wiernych. Msze œw. s¹ sprawowane w jêzyku ukraiñskim
i polskim. Odprawiane s¹ tak¿e tradycyjne nabo¿eñstwa.
Przy parafii istnieje FZŒ, Kó³ka Ró¿añcowe, Stra¿
Honorowa, Rodzina Nazaretañska i Krêgi Oazy Rodzin.
W katechizacji dzieci pomagaj¹ siostry Józefitki, które tak¿e
prowadz¹ zakrystiê, a jedna z nich jest te¿ organistk¹.
Wspó³bracia obejmuj¹ pos³ug¹ duszpastersk¹ wielu chorych
i starszych (ok. 80 osób), zarówno w Szepetówce, jak i okolicznych wioskach. Bracia duszpasterzuj¹ tak¿e w parafiach
dojazdowych. Najwiêksz¹ z nich jest parafia w Horodyszczach, gdzie zosta³ zbudowany nowy koœció³. Obok znajduje siê du¿y klasztor i koœció³ po karmelitañski, zajêty
obecnie przez prawos³awne mniszki. Parafia liczy ok. 70
osób. Tam tak¿e prowadzona jest katechizacja oraz istniej¹
grupy modlitewne. Msza œw. jest celebrowana w ka¿d¹
niedzielê; podobnie w ka¿d¹ niedzielê odprawiana jest Msza
œw. w miejscowoœci Cmówka. Znajduje siê tam stary,
drewniany koœció³, który zosta³ omurowany ceg³¹ i odnowiony. Wioska jednak wymiera. Do koœcio³a uczêszczaj¹
w wiêkszoœci ludzie z czterech s¹siednich wiosek. Z pos³ug¹
duszpastersk¹ bracia doje¿d¿aj¹ tak¿e do miejscowoœci:
Czerwony Cwit, Horodniwka, Hryci³ i Jab³oniwka, gdzie na
Mszê œw. gromadzi siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu
wiernych.
Kolejnym klasztorem który odwiedzi³em, znajduje siê
w 13000 miasteczku Baranówka, znanym doskonale ju¿ od
XVIII wieku z fabryki porcelany, która zreszt¹ istnieje tu do
dnia dzisiejszego. Jak w wielu innych miejscowoœciach
œrodkowej Ukrainy, katolicy pocz¹tkowo gromadzili siê na
Mszê œw. na miejscowym cmentarzu katolickim. W roku
1994 obok cmentarza zosta³ wybudowany koœció³ p.w. œw.
Stanis³awa, biskupa i mêczennika, a w 1997 r. erygowano
przy nim dom zakonny i nowicjat Kustodii œw. Micha³a Archanio³a na Ukrainie. W Baranówce mieszka ok. 300 osób
wyznania ³aciñskiego. Msza œw. celebrowana jest ka¿dego
dnia. Pielêgnowane s¹ tak¿e tradycyjne nabo¿eñstwa. Przy
parafii istnieje FZŒ, Kó³ka Ró¿añcowe, Kr¹g Biblijny, Oaza
dla m³odzie¿y, Oaza Rodzin i Stra¿ Honorowa. Prowadzona
jest katechizacja i praca z ministrantami. Tamtejsi bracia
obs³uguj¹ równie¿ okoliczne parafie w Polance, w Ceberce,
Zeremli i Ozyrance. W Polance, gdzie wiernych jest ok. 400,
tak¿e wybudowano nowy koœció³. Msza œw. sprawowana jest
w ka¿d¹ niedzielê i œwiêta oraz trzy razy w tygodniu. Tak¿e
tutaj istniej¹ ró¿ne grupy parafialne oraz prowadzona jest
katechizacja dzieci i m³odzie¿y. Do parafii w Ceberce nale¿¹
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tak¿e wioski: Olszanka i Ulaniwka. Wiernych jest ok. 200.
Msze œw. odprawiana s¹ w kaplicy przerobionej z domu kultury. Jest ona jednak zbyt ma³a i nie mieœci wszystkich,
chc¹cych uczestniczyæ w liturgii. Przed kilku laty rozpoczêto
wprawdzie budowê nowej kaplicy, ale po³o¿ono jedynie fundamenty. Jednak jej kontynuowania nie ma sensu, bowiem
Ceberka jest najmniejsz¹ z miejscowoœci nale¿¹cych do
parafii. Z kolei w Zeremli jest 15 rodzin katolickich, ale
m³odych i bardzo prê¿nych. Msza œw. jest tam sprawowana
w domu prywatnym, w ka¿d¹ niedzielê i wiêksze œwiêta.
Ozyranka jest natomiast wiosk¹, zamieszka³¹ w wiêkszoœci
przez ludnoœæ prawos³awn¹. Na Mszê œw., która jest odprawiana raz w miesi¹cu, przychodzi zaledwie ok. 10 osób.
Swoj¹ wizytacyjn¹ wêdrówkê zakoñczy³em w ¯ytomierzu. Tu znajduje siê centrum ¿ycia Prowincji, a wiêc
Kuria Prowincjalna. Jest tu tak¿e prê¿nie dzia³aj¹ca parafia
p.w. œw. Jana z Dukli. Nale¿¹ do niej tak¿e dwie wioski:
Zaryczany i Berezna. W ka¿d¹ niedziele do koœcio³a
uczêszcza ok. 2.000 wiernych. Liturgiê, która jest sprawowana w jêzyku polskim, ukraiñskim i rosyjskim, uœwietniaj¹
cztery chóry istniej¹ce przy parafii: doros³ych, dwa
m³odzie¿owe i dzieciêcy. Dzia³aj¹ tak¿e liczne grupy modlitewne i formacyjne: Kó³ka ¯ywego Ró¿añca, Stra¿
Honorowa, Legion Maryi, Grupa modlitewna M. B. Patronki
dobrej œmierci oraz M³odzie¿owa grupa modlitewna „ród³o
¿ywej wody”. Bardzo prê¿nie dzia³a Franciszkañski Zakon
Œwieckich, który liczy ok. 100 sióstr i braci. Prowadzi on nie
tylko o¿ywion¹ dzia³alnoœæ modlitewn¹ i formacyjn¹, ale
tak¿e charytatywn¹, przygotowuj¹c codziennie posi³ki dla
ok. 100 osób, które wydawane s¹ b¹dŸ w prowadzonej przez
nich kuchni, b¹dŸ roznoszone po domach. Przy parafii jest
organizowana katecheza dla dzieci i m³odzie¿y, w której pomagaj¹ tak¿e siostry zakonne; nadto katecheza przygotowuj¹ca do chrztu, bierzmowania i ma³¿eñstwa. Jest te¿
specjalna katecheza dla nawracaj¹cych siê. Parafia organizuje tak¿e letni wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y. Pracy
z dzieæmi poœwiêca siê szczególnie jeden ze wspó³braci
wspólnoty ¿ytomierskiej, który wczeœniej zajmowa³ siê
„dzieæmi ulicy”, a których w ¯ytomierzu jest bardzo du¿o.
Ocenia siê, ¿e w tym mieœcie ¿yje ok. 30% rodzin patologicznych, z których wywodz¹ siê wspomniane dzieci.
Obecnie wspó³pracuje on tak¿e z Organizacj¹ „Concordia”, która
w ¯ytomierzu prowadzi oœrodek dla dzieci z domu dziecka.
W najbli¿szych latach planowana jest rozbudowa tego oœrodka;
ma równie¿ powstaæ dom dziennego pobytu dla „dzieci ulicy”.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, sytuacja Koœcio³a katolickiego na
Ukrainie jest doœæ zró¿nicowana. Byæ katolikiem, czêsto
znaczy byæ Polakiem. Szczególnie daje siê to dostrzec na Ukrainie Zachodniej, licznie zamieszka³ej wczeœniej przez Polaków. Z tych te¿ terenów wiêkszoœæ naszych rodaków b¹dŸ
zosta³a wymordowana, b¹dŸ przesiedlona w g³¹b Rosji, a po
wojnie do Polski, na ziemie zachodnie. Duszpasterzowaæ
w tamtych rejonach, szczególnie na Wo³yniu, oznacza
szukaæ tych, którzy jeszcze pozostali i przetrwali. Czêsto
wiêc wspólnoty parafialne s¹ nieliczne, a ludzie mocno poranieni duchowo. Potrzebuj¹ oni duszpasterzy cierpliwych
i otwartych. Nieco lepsza zdaje siê byæ sytuacja Koœcio³a na
Ukrainie Œrodkowej. Pomimo intensywnej komunizacji tych
terenów po rewolucji paŸdziernikowej, dziêki pracy nielicznych duchownych, katolicyzm przetrwa³ na tych terenach
i dzisiaj istnieje tam wiele parafii prê¿nie dzia³aj¹cych,
zw³aszcza miejskich. Doœæ szybko natomiast pomniejszaj¹
siê wspólnoty wiejskie, bo starsi umieraj¹, a m³odzi migruj¹
do miast w poszukiwaniu pracy. Na tych terenach jest te¿
sporo powo³añ kap³añskich i zakonnych, ale potrzeby s¹ i tak
jeszcze bardzo du¿e. Czêsto kap³ani obs³uguj¹ po kilka
oœrodków duszpasterskich, doje¿d¿aj¹c do nich wiele
kilometrów.
cd. na s. 6
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Relikwie Drzewa
Krzy¿a Œwiêtego
Krzy¿u, b³ogos³awieñstwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
By³eœ hañbi¹cej œmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteœ bram¹
[z Liturgii Godzin na Wielki Pi¹tek]
Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnej przemiany
¿ycia i pog³êbienia wiary. W t ym okresie w sposób
szczególny adorujemy Krzy¿, na którym Nasz Zbawiciel
„odda³ ducha”. Krzy¿ Œwiêty jest bowiem znakiem zbawienia, mi³oœci Boga i chrzeœcijañskiej nadziei. Relikwie
Drzewa Krzy¿a Œwiêtego to najcenniejsze pami¹tki Mêki
Pañskiej. Jest to równie¿ dobry moment do przybli¿enia historii kultu relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego.
Krzy¿ na którym umar³ Chrystus, zosta³ po Jego œmierci
wrzucony do cysterny wydr¹¿onej w skale u stóp wzniesienia
Golgoty. Z Historii Koœcio³a Sokratesa Scholastyka wiemy
siê, ¿e Aposto³owie i pierwsi chrzeœcijanie w gminie jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, w którym Jezus zosta³
ukrzy¿owany, a zw³aszcza Jego grób. Pomimo zniszczenia
Jerozolimy przez wojska cesarza Tytusa w 70 r., kult ten
trwa³ nadal, a¿ do wybuchu w 131 r. drugiego powstania
¿ydo-wskiego. W 135 r. Jerozolima zosta³a zdobyta, a powstanie ¿ydowskie zd³awione. Gmina chrzeœcijañska, ze
wzglêdu na swoje pochodzenie i sk³ad etniczny musia³a
opuœciæ Jerozolimê. Na gruzach œwiêtego miasta cesarz
Hadrian za³o¿y³ nowe miasto z uk³adem urbanistycznym typowym dla miasta rzymskiego, które nazwa³ Aelia Capitolina. Na rozkaz cesarza miejsce kultu ¿ydowskiego zosta³o
zamienione w centra kultu pogañskiego. Czeœæ, jak¹ chrzeœcijanie otaczali miejsce ukrzy¿owania Chrystusa i Bo¿y Grób,
musia³a byæ znaczna, skoro i te miejsca zosta³y przekszta³cone
na oœrodki pogañskiego kultu. Na wzniesieniu Golgoty
Rzymianie zbudowali Forum i Kapitol z pos¹gami bóstw –
w miejscu Grobu Chrystusa stan¹³ pos¹g Jowisza, natomiast
na Golgocie statua Wenery.
Po przyznaniu chrzeœcijanom, w 313 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego pe³nej wolnoœci religijnej, wierz¹cy w
Chrystusa przyst¹pili do odszukania krzy¿a, oraz miejsca,
gdzie umar³ i zmartwychwsta³ Nauczyciel. Jednym ze
œwiadectw odszukania Krzy¿a Œwiêtego jest wspomniane ju¿
dzie³o Sokratesa Scholastyka pt.: Historia Koœcio³a. Scholastyk podaje w nim wiadomoœci o pielgrzymce cesarzowej
Heleny oko³o 326 r. W relacji tej przedstawia wydarzenia
zwi¹zane z odnalezieniem przez œw. Helenê nie tylko Golgoty,
lecz tak¿e krzy¿y, do których przybici byli Jezus i dwaj ³otrowie.
Najwiêksz¹ czêœæ relikwii Krzy¿a Œwiêtego cesarzowa
Helena przekaza³a do sanktuarium Grobu Œwiêtego w Jerozolimie, drugi fragment przes³a³a do Konstantynopola,
a trzeci¹ czêœæ przywioz³a do Rzymu wraz z innymi relikwiami Mêki Pañskiej i ziemi¹ z Golgoty. Ju¿ w 348 r. biskup
Jerozolimy Cyryl zapisa³, ¿e relikwiami Krzy¿a Œw. jest
„zape³niony ca³y œwiat”, zaœ Jan Chryzostom pod koniec IV w.,
odnotowa³, ¿e chrzeœcijanie nosili na szyi cz¹stki krzy¿a
oprawione w z³oto. Relikwie Krzy¿a Œw. odgrywa³y istotn¹
rolê zw³aszcza podczas wielkopi¹tkowej liturgii adoracji
Krzy¿a œw., któr¹ obchodzono w Jerozolimie ju¿ w IV w. Na
pami¹tkê znalezienia relikwii wprowadzone zosta³o œwiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. (Exaltatione s. Crucis), które obchodzono 14 wrzeœnia w Jerozolimie i w koœcio³ach,
w których przechowywano relikwie Krzy¿a.
W 614 roku Palestyna zosta³a zdobyta przez wojska perskie pod wodz¹ Cosroe II. Persowie spalili wszystkie
koœcio³y w Jerozolimie, zamordowali ponad 26 tys. chrzeœci-
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jan, 35 tys. wziêli w niewolê, a w koñcu z miasta wywieŸli
srebrn¹ skrzyniê z relikwiami Drzewa Krzy¿a Œwiêtego.
W 622 r. cesarz Herakliusz wyruszy³ z Konstantynopola
przeciw Persom i 3 maja 628 r. odzyska³ cenne relikwie.
Jeszcze w tym samym roku uda³ siê do Jerozolimy i tu w uroczystej procesji z³o¿y³ relikwie Drzewa Krzy¿a Œw. w bazylice Grobu Bo¿ego.
Ze wzglêdu na sta³e zagro¿enie kolejnymi wojnami, relikwie Drzewa Krzy¿a Œwiêtego zosta³y podzielone na tysi¹ce
drobnych cz¹stek i rozes³ane do wielu œwi¹tyñ poza Ziemi¹
Œwiêt¹. Obok Jerozolimy najwiêkszymi cz¹stkami szczyci³y
siê koœcio³y w Konstantynopolu, Aleksandrii, Antiochii,
Edessie, Gruzji, Damaszku, Rzymie, Poitiere, na Krecie i na
Cyprze. Czêsto dochodzi³o do kradzie¿y, a w póŸniejszym
czasie do handlu relikwiami Mêki Pañskiej i œwiêtych.
Wspomina o tym ju¿ pielgrzymuj¹ca w IV wieku do Ziemi
Œwiêtej Egeria w itinerarium, ¿e kiedy wierni adorowali relikwiê Krzy¿a Œw. w Bazylice Grobu Bo¿ego „ktoœ odgryz³
i skrad³ kawa³ek ze œwiêtego drzewa”. Warto równie¿
podkreœliæ, ¿e ju¿ pod koniec VII w. rozwin¹³ siê na Zachodzie kult liturgiczny relikwii Drzewa Krzy¿a Œw. zwi¹zany
z uroczystoœci¹ Podwy¿szenia Krzy¿a Œw., a w nastêpnym stuleciu równie¿ ze œwiêtem Znalezienia Krzy¿a Œw.
Kiedy w kolejnych wiekach rozwin¹³ siê ruch pielgrzymkowy do Ziemi Œwiêtej, wracaj¹cy z Jerozolimy pielgrzymi
zabierali do swych rodzinnych miejscowoœci wiele relikwii,
zw³aszcza Drzewa Krzy¿a Œw., cz¹stki ska³y z Grobu Chrystusa, oraz ziemiê z grobu Chrystusa i miejsca Wniebowst¹pienia Zbawiciela. Odbycie pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej
nie by³o jednak dla wszystkich mo¿liwe ze wzglêdu na
znaczn¹ odleg³oœæ, koszta i ró¿ne niebezpieczeñstwa. Wielu
jednak chrzeœcijan pragnê³o uzyskaæ odpusty, jakie zyskiwali pielgrzymi w miejscach œwiêtych w Palestynie, a tak¿e
uczciæ relikwie z Ziemi Œwiêtej. Z tego powodu, w Europie
powsta³a idea tworzenia zastêpczych sanktuariów, w których
wierni mogli uczestniczyæ w obrzêdach, które nawi¹zywa³y
do obrzêdów sprawowanych w Palestynie, pomodliæ siê
przed relikwiami Mêki Pañskiej i uzyskaæ odpusty Ziemi
Œwiêtej. Do pierwszych sanktuariów Pañskich poza Ziemi¹
Œwiêt¹ nale¿a³y koœcio³y, w których przechowywano relikwie zwi¹zane z ¿yciem, mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa.
Kult relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego, a tak¿e kult narzêdzi zwi¹zanych z Mêk¹ Chrystusa by³ charakterystycznym
elementem religijnoœci chrzeœcijañstwa zachodniego w okresie wypraw krzy¿owych. Arma Christi, uwa¿ano wówczas
za „ozdobê Koœcio³a” i „leki œwiata”.
Obecnie najwiêksz¹ czêœæ Krzy¿a Œwiêtego posiadaj¹
m.in.: rzymskie bazyliki œw. Piotra i Œwiêtego Krzy¿a Jerozolimskiego, katedra œw. Micha³a i Guduli w Brukseli, katedra Notre Dame w Pary¿u, opactwo cysterskie w Heiligenkreuz
w Austrii, oraz katedry w Pizie i Florencji. W Polsce relikwie
Krzy¿a Œwiêtego znajduj¹ siê w wielu œwi¹tyniach m.in. na
Œwiêtym Krzy¿u, w Lublinie, Elbl¹gu, Boækach, Czêstochowie, Kcyni, Krakowie, £om¿y, Owiñskach, Pabianiacach, Pacanowie, Pakoœci, Piñczowie, Przeworsku, W³oc³awku
i Zamoœciu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w naszym kraju funkcjonuje obecnie szeœæ sanktuariów Relikwii Drzewa Krzy¿a
Œwiêtego, które znajduj¹ siê na Œwiêtym Krzy¿u, w Elbl¹gu,
Lublinie, Jeleniej Górze, Klebarku Wielkim oraz Wa³brzychu.
Pamiêtajmy wiêc, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale
w ka¿dym dniu naszego ¿ycia, o s³owach œw. Paw³a skierowanych do Koryntian: „Nauka bowiem krzy¿a g³upstwem jest
dla tych, co id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹ zaœ dla nas, którzy
dostêpujemy zbawienia”. W trudnych chwilach naszego ¿ycia
przypomnijmy sobie zaœ fragment pieœni: „W krzy¿u os³oda,
w krzy¿u och³oda, dla duszy, smutkiem zmroczonej. Kto krzy¿
odgadnie, ten nie upadnie,w boleœci sercu zadanej”.
Franciszek Mróz
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Sprawozdanie Akcji Katolickiej
Parafii Niepokalanego
Poczêcia NMP
Parafialny Odzia³ Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego
Poczêcia NMP dzia³a w naszej parafii od 1998 r. W sk³ad
obecnego Zarz¹du POAK wchodz¹: Boles³aw Kosior –
prezes, Kazimierz Drwal – sekretarz, Anna Piekarz –
wiceprezes, Krystyna Sordyl – cz³onek Zarz¹du, Anna
Œlêczek – skarbnik. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
POAK jest Andrzej Stoch. Kazimierz Laszczak jest
cz³onkiem Rady Archidiecezji Krakowskiej. Nad dzia³alnoœci¹ POAK-u czuwa asystent AK o. Jacek Koman OFM –
proboszcz naszej parafii.
Do wa¿niejszych inicjatyw podejmowanych przez POAK
w 2007 r. zaliczamy przede wszystkim: sta³e dy¿ury w siedzibie
Akcji Katolickiej sekretarza POAK, p. Kazimierza Drwala, co
poniedzia³ek w godz. 16–17. Dy¿ury prezesa POAK Boles³awa
Kosiora, jednoczeœnie radnego Rady Miasta Krakowa – dwa razy
w miesi¹cu (co drugi poniedzia³ek) w godz. 14–15 w pomieszczeniu AK. Dziêki temu mamy sta³y kontakt z parafianami,
co skutkuje pomoc¹ w za³atwieniu wielu spraw mieszkañców z
naszego osiedla.
Wspó³redagowanie (trzynasty rok) z Ojcami Franciszkanami miesiêcznika parafialnego „Nasza Wspólnota”.
W 2007 roku przygotowano i wydano 12 numerów NW.
Opiekê duchow¹ i merytoryczn¹ nad dzia³alnoœci¹ redakcyjn¹ sprawuje o. dr Salezy B. Brzuszek OFM. Odby³a siê
równie¿ promocja jego publikacji pt. „¯yjemy Duchem
Asy¿u! Przes³anie Jana Paw³a II”, wydanej przez Franciszkañskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Pó³nocnej i S³u¿bê na Rzecz Dialogu Zakonu Braci Mniejszych
(Warszawa 2007). Te dzia³ania zaliczamy do wa¿niejszych
punktów naszej dzia³alnoœci. W ten bowiem sposób realizujemy jeden z wa¿nych punktów naszego Statutu.
Wspó³organizowaliœmy i braliœmy udzia³ w comiesiêcznych kwestach parafialnych na cele remontowe i ogrzewanie naszej œwi¹tyni. Przez ca³y Adwent pomagaliœmy
w rozprowadzaniu œwiec „Caritas”. W dalszym ci¹gu kontynuujemy wspó³pracê z bibliotek¹ parafialn¹.
Nastêpne nasze dzia³ania, godne odnotowania, to: przygotowanie i przeprowadzenie, obok innych grup dzia³aj¹cych
w parafii, w okresie Wielkiego Postu cotygodniowej Drogi
Krzy¿owej; w œwiêto œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika,
udzia³ pocztu sztandarowego naszego POAK w uroczystej
procesji z Wawelu na Ska³kê i we Mszy œw. na Ska³ce, a tak¿e
8 czerwca w uroczystoœciach w parafii œw. Jadwigi, poœwiêconych œw. Jadwidze Królowej, patronce Akcji Katolickiej.
Nastêpnie, wraz z s¹siaduj¹cymi oddzia³ami POAK naszego
dekanatu przygotowaliœmy elementy zwi¹zane z symbolik¹
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasn¹ Górê
i wziêli w niej udzia³ 21 czerwca 2007 r. By³a to wspólna
podró¿, przepojona modlitw¹ i osobistymi prze¿yciami
ka¿dego z uczestników, pod przewodnictwem proboszcza,
o. Jacka Komana.
Nasz Oddzia³ bra³ tak¿e udzia³ w obchodach 27 rocznicy
powstania NSZZ Solidarnoœæ, które odby³y siê 3 wrzeœnia
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2007 r. w Dworku Bia³opr¹dnickim; w Œwiêto Niepodleg³oœci
Ojczyzny 11 listopada, przedstawiciele naszego POAK-u
brali udzia³ w uroczystej Msza œw. na Wawelu oraz w pochodzie patriotycznym z Wawelu na Plac Matejki pod pomnik Grunwaldzki. Tego samego dnia po po³udniu byliœmy
obecni w Parku im. Dr Henryka Jordana na ods³oniêciu pomnika genera³a Fieldorfa Nila. W dniu Œwiêta Akcji Katolickiej,
w Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata,uczestniczyliœmy
wraz z pocztem sztandarowym POAK w uroczystoœciach na
Wawelu oraz wieczorem w naszej œwi¹tyni parafialnej. £¹czenie
bowiem dzia³alnoœci patriotycznej ze s³u¿b¹ Bogu uwa¿amy za
najwa¿niejszy nasz obowi¹zek.
Boles³aw Kosior, prezes

Op³atek grup parafialnych
W sobotê, 26 stycznia o godz. 17-tej odprawiona zosta³a
Msza œw. w intencji grup dzia³aj¹cych w naszej parafii.
W homilii proboszcz, o. Jacek Koman, kieruj¹c swe s³owa
do cz³onków tych zespo³ów, powi¹za³ oddanie ich indywidualnej modlitwy lub pracy Bogu, z tworzeniem dobra i prostowa-niem drogi do zbawienia. Podkreœlaj¹c znan¹ sobie
ofiarnoœæ i trud licznie zebranych, swoje uznanie dla nich
wyrazi³ w jak¿e treœciwym ¿yczeniu „Bóg zap³aæ!”. Po Mszy
prze-szliœmy na agapê w dolnej kaplicy.
Wchodz¹cych uderza³ piêkny widok sto³ów nakrytych na
bia³o, gêsto zdobnych w stroiki i czerwone, misternie z³o¿one
serwetki, dzie³o pani Zofii Zegarek. Nakrycie sto³u by³o
dzie³em pani Ireny Bieszcz i Stasi Olesiñskiej. Obecnych
powita³ Gospodarz – o. Jacek Koman, i zaprosi³ do sto³u, do
spo¿ywania przygotowanych specja³ów i œpiewania kolêd.
Najpierw po³amaliœmy siê op³atkiem, a wœród ¿yczeñ na
pewno królowa³o ¿yczenie d³ugiego, dobrego zdrowia
i zdroju innych Bo¿ych ³ask. Po z³o¿eniu ¿yczeñ raczyliœmy
siê przygotowanym przez pani¹ Stasiê pysznym czystym
barszczem, a potem bigosem, godnym nazwy „królewski”.
W dalszej kolejnoœci by³a herbata i kawa, a do nich owoce i ciasta,
g³ównie zakupione przez o. Jacka, jak i upieczone przez panie:
El¿bietê Drwal,KrystynêNowak,AnnêŒlêczekiKo³oPrzyjació³
Radia Maryja. Mandarynki przynios³a p. Anna Piekarz.
Przy napojach rozpoczêliœmy œpiewanie kolêd, a sz³o nam
tym razem wyj¹tkowo dobrze, gdy¿ œpiew znakomicie
prowadzili panowie Piotr P³oszaj i Tomasz Grabowski. Organizacjê Op³atka zawdziêczamy pani Olesiñskiej i pomagaj¹cym jej paniom Bieszcz, Œlêczek i Zegarek. G³ówne koszty
Op³atka poniós³ O. Proboszcz. Bóg im zap³aæ, za nasz¹ radoœæ
i cenne umocnienie naszego ducha!
A.S.

Na zielonej Ukrainie dc ze s. 4
Koœció³ katolicki na Ukrainie prowadzi tak¿e o¿ywion¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹ pomagaj¹c ludziom potrzebuj¹cym, organizuj¹c wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y.
Wci¹¿ jednak potrzebne s¹ du¿e œrodki finansowe na remonty
i odbudowê zniszczonych koœcio³ów i klasztorów, jak
równie¿ na budowê nowych obiektów sakralnych. Zapewne
jeszcze inna jest sytuacja Koœcio³a na Wschodniej Ukrainie,
zupe³nie zrusyfikowanej. Ale tak¿e i tam jest zapotrzebowanie na duszpasterzy oraz klasztory mêskie i ¿eñskie, które
by³yby centrami duchowoœci katolickiej.
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”.

