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Drodzy Parafianie!
Z racji Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczymy Wam o¿ywienia wiary i nadziei na zmartwychwstanie. Bóg, który pokona³
œmieræ, jest Bogiem potê¿nym i pe³nym mi³oœci. Jezus przeszed³ przez œmieræ po to, aby nigdy nie by³a ona dla
¿adnego cz³owieka powodem rozpaczy i lêku. „Jeœli z Nim umieramy z Nim te¿ ¿yæ bêdziemy”(Rz 6, 8).
Niech wiêc duch tej tajemnicy, na nowo prze¿ywanej podczas wydarzeñ Triduum Paschalnego, nape³nia radoœci¹ p³yn¹c¹ ze spotykania siê z Chrystusem Zmartwychwsta³ym, które dokonuje siê w kontemplacji S³owa
Bo¿ego, w £amaniu Chleba i w codziennych czynach mi³oœci.
Z wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwsta³. Alleluja!
Wspólnota zakonna Braci Mniejszych – Franciszkanów
Przeciwko duchowej samotnoœci (XXIII)

„Wielki Tydzieñ” nadziei
Triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy w niczym
nie zapowiada³ dramaturgii przysz³ych dni. „Ci, którzy Go
poprzedzali i którzy szli za nim, wo³ali: Hosanna! B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie” (Mk 11,9).
Uwielbienie t³umu, rzucane pod nogi p³aszcze, okrzyki radoœci, jak¿e ³atwo usypia³y czujnoœæ uczniów. By³
przecie¿ tak blisko nich. Wprawdzie przepowiada³ jakieœ
tragiczne wydarzenia, ale czy mo¿na by³o myœleæ o nich w
takich podnios³ych chwilach? Z czasem jednak g³osy
zachwytu ucich³y, pozbierano p³aszcze z dróg, otrz¹œniêto
je z kurzu, a nieœmia³o zaczê³y pojawiaæ siê intrygi,
fa³szywe oskar¿enia o niewiernoœæ wobec nakazów
moj¿eszowego Prawa. Oto Ten, który uzdrawia³, pociesza³
smutnych i strapionych, upomina³ siê o pokrzywdzonych,
biednych i wzgardzonych, Ten, który karmi³ zg³odnia³ych
i znu¿onych, przestrzega³ przed fa³szywymi prorokami
i ob³ud¹ uczonych w prawie, Ten, którego chciano nawet
obwo³aæ królem ¿ydowskim, zostaje sprzedany przez swojego ucznia, pojmany i doprowadzony do rzymskiego
namiestnika, brutalnie pobity i oszpecony, zostaje
w koñcu skazany na œmieræ g³osami podburzonego t³umu.
Oto triumf nienawiœci nad sprawiedliwoœci¹. Niepewnoœæ
i lêk najbli¿szych, zaparcie siê Piotra, okrutna krzy¿owa
droga i agonia ostatniego dnia, wydaj¹ siê przerastaæ
ka¿dego, kto przeczyta ten okrutny scenariusz œmierci BogaCz³owieka! A jednak nie odszed³ na zawsze. Powróci³
trzeciego dnia, jak obieca³. Zmartwychwsta³y, bo œmieræ nie
ma nad Nim w³adzy. Powróci³, aby przypomnieæ o zapowiadanej nadziei nowego ¿ycia. Odt¹d, je¿eli chcemy
przekazywaæ tê nadziejê Chrystusa umar³ego i zmartwychwsta³ego, trzeba nam g³osiæ chrzeœcijañsk¹ wiarê jako religiê
¿ycia, gdzie Ewangelia nie mo¿e byæ nigdy „czarn¹ ksiêg¹
œmierci”. Paradoks wiary, czy nieustanna g³êbia jej odkrywania? Bóg, który umar³ z mi³oœci, z³o¿y³ ofiarê z ¿ycia, aby
wybawiæ cz³owieka od grzechu. Ten dar nadziei Wielkiego
Tygodnia odnawia siê za ka¿dym razem w nas poprzez codzienne ¿ycie S³owem Bo¿ym i przyjmowanymi sakramentami. Bo jak powie œw. Pawe³, odt¹d „¿yjê ju¿ nie ja, ale ¿yje
we mnie Chrystus” (Ga 2,20), ten sam Ukrzy¿owany i Zmartwychwsta³y.

Bo kiedy Bóg niesie Nadziejê na strunach wiecznego
Œwiat³a, nie niestraszna staje siê nam ani nawa³nica Golgoty,
ani milczenie Grobu, poniewa¿:
Niewa¿na ciemnoœæ!
Mamy ca³¹ noc,
by iœæ za Abrahamem
zawierzaj¹c gwiazdom.
Niewa¿ny g³ód!
Mamy mnóstwo ziarna,
by rozmna¿aæ nasz chleb
raduj¹c siê Królestwem.
Niewa¿ne pragnienie!
Mamy ca³e ¿ycie,
by czerpaæ ze studni Jakuba
œwie¿oœæ wody ¿ywej.
Niewa¿ne jutro!
Mamy mnóstwo czasu,
by wyczerpaæ wiecznoœæ
z wstaj¹cego dnia.
Wszystko niewa¿ne tak samo,
Ty jesteœ Bram¹.
(Pierre Talec, Niewa¿ne, w: „Bóg przychodzi z przesz³oœci”, Pary¿ 1981, s. 86-87).
Eligiusz Dymowski OFM
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Informacje duszpasterskie
3.04. – Pierwszy czwartek miesi¹ca: od godz. 9 kap³ani
udadz¹ siê do chorych naszej parafii. O godz. 16:30 Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia, o godz. 17 Msza œw. w intencji Przyjació³ Ko³a Radia Maryja i spotkanie jego cz³onków w salce
katechetycznej.
4.04. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 spowiedŸ œw.
dzieci i m³odzie¿y, o godz. 17 Msza œw. dla nich, a o godz. 18 nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa i o 18:30 – Msza œw. w intencji
Misji œw. i misjonarzy.
5.04. – Pierwsza sobota miesi¹ca: o godz. 18 nabo¿eñstwo
ró¿añcowe, a o godz. 21 „Wieczór z Janem Paw³em”.
6.04. – Pierwsza niedziela miesi¹ca: o godz. 19 – Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
13.04. – O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca,
a po Mszy œw. zmiana tajemnic ró¿añcowych. Równie¿
w tym dniu rozpoczêcie rekolekcji zamkniêtych: „Uzdrowienie wewnêtrzne, przez doœwiadczenie mi³oœci Boga Ojca”,
które trwaæ bêd¹ do 15.04., od godz.17 do 21.
27.04. – O godz. 16 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego
Zakonu Œwieckich, a po Mszy œw. spotkanie w salce katechetycznej.

„Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus”
(por. Ga 5,1a)

Refleksje przygotowuj¹ce do
XIV Parafialnej Drogi Krzy¿owej
Dobiegaj¹ koñca Misje œwiête – czas szczególnego spotkania z ³ask¹ Bo¿¹, z Bo¿ym S³owem i sakramentami. Przez
osiem ostatnich dni poznawaliœmy i przypominaliœmy sobie:
na czym polega godnoœæ Dziecka Bo¿ego; co to znaczy, ¿e
jesteœmy arcydzie³ami Bo¿ej mi³oœci; jak powinniœmy odrzucaæ grzech, a wybieraæ dobro. Ten ca³y proces nawrócenia
i przemiany dokonuje siê w czasie i ma swoje etapy. Wymaga
on od nas determinacji i czujnoœci. Determinacja potrzebna
jest do realizacji obranego celu, jakim jest nawrócenie siê
z grzesznego ¿ycia i d¹¿enie do œwiêtoœci. Czujnoœæ zaœ
niezbêdna jest na ka¿dym kroku, by nie zb³¹dziæ, by z powrotem nie wejœæ na drogê zwodniczej iluzji o ¿yciu ³atwym,
mi³ym i przyjemnym, odrzucaj¹c przy tym wszelkie wyrzeczenie, cierpienie i trud. Droga ta, szeroka, piêknie us³ana
i prowadz¹ca z góry, zmierza ku otch³ani, i œmierci, nie zaœ
ku ¿yciu. Droga Cz³owieka, droga Chrzeœcijanina, to droga
pod górê, ciê¿ka, w¹ska i us³ana trudnoœciami. Mo¿emy na
niej doœwiadczaæ licznych upadków, lecz jeœli nie zrezygnujemy z bliskoœci Jezusa, osi¹gniemy szczyt. A na nim wie to
ka¿dy, kto kiedykolwiek osi¹gn¹³ wierzcho³ek góry, na któr¹
siê wspina³ widok jest zapieraj¹cy dech w piersiach. I chocia¿ podczas wêdrówki na szczyt nieraz mog¹ nas dopaœæ
w¹tpliwoœci, czy warto siê tak mêczyæ, gdy staniemy na
samej górze, wczeœniejsze w¹tpliwoœci wydaj¹ siê byæ œmieszne i nie mieæ wiêkszego znaczenia.
Chrzeœcijanin musi iœæ pod górê, wbrew opinii wielu ludzi,
którzy woleliby, abyœmy staczali siê na dó³. Wbrew ich
opinii, ale nie obojêtni na ich upadki. Bo Chrzeœcijanin, to
cz³owiek wra¿liwy na krzywdê, s³aboœæ i upadek drugiego
cz³owieka.
Tak ¿y³ Chrystus i tak postêpowa³. Szczytowym tego przejawem by³a Jego Krzy¿owa Droga. Prowadzi³a ona w³aœnie
pod górê. By³a w¹ska i œmiertelnie trudna. Tym bardziej, ¿e
szed³ ni¹ CZ£OWIEK obarczony Krzy¿em. Nie ustrzeg³ siê
upadków, ale poniewa¿ by³ z nim Bóg, podo³a³ przeciwnoœciom i trudom wêdrówki.
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Piszê te s³owa, drogi Bracie i Siostro, aby przekonaæ Was,
¿e ka¿dy z nas, tak¿e Ty i ja, mo¿e wygraæ swoje ¿ycie! A wygraæ go znaczy: obraæ w³aœciw¹ drogê i zajœæ ni¹ wraz
z krzy¿em swojego ¿ycia na sam szczyt. Na tej drodze nie
jesteœmy sami. Szed³ ni¹ przed nami Chrystus. Towarzyszy
nam i pomaga mi³uj¹cy Ojciec. Chciejmy to tylko zauwa¿yæ
podczas Eucharystii, w czasie naszej modlitwy, w otaczaj¹cym nas œwiecie, wreszcie w ludziach, których Pan stawia
na naszej drodze.
W tym roku po raz czternasty pójdziemy nasz¹ azorsk¹
krzy¿ow¹ drog¹, aby wraz z Jezusem zaœwiadczyæ, ¿e Bóg
jest mi³oœci¹ i kocha ka¿dego, nawet najbardziej grzesznego
cz³owieka. To nasze wspólne dzie³o i œwiadectwo ma od lat
wielu bezimiennych bohaterów, dziêki których ofiarnej
i cichej pracy mo¿e siê corocznie odbywaæ. Niech wolno mi
bêdzie ich wymieniæ, albowiem wdziêcznoœæ jest tak¿e
wyrazem mi³oœci i wzorem, który pozostawi³ nam sam Jezus.
Na samym pocz¹tku dziêkujê Ojcu Proboszczowi za wszelk¹
okazan¹ pomoc: tak organizacyjn¹, jak i materialn¹; Kaziowi
Nawojowskiemu, Wojtkowi Pasiece, Krzyœkowi Moskalowi
i Paw³owi Pajorowi za wiern¹ i wytrwa³¹ pos³ugê przy
nag³oœnieniu; Asi Maœlej, Asi W¹sik i Danusi Kijowskiej za
przygotowywanie posi³ków i troskê o piêkno ca³ego spotkania; pani Stasi Olesiñskiej za przyrz¹dzanie posi³ków
i zawsze wielkie serce; Tomaszowi i Piotrowi P³oszajom za
przygotowywanie i prowadzenie œpiewu; Robertowi Zihurze, Paw³owi Hetmanowi i wielu innym ministrantom i lektorom za ofiarn¹ pomoc w przygotowaniu nabo¿eñstwa;
mojej siostrze i szwagrowi: Monice i Bogdanowi Orz¹da³om
za pomoc techniczn¹ i pos³ugê fotograficzn¹, tak potrzebn¹
w dokumentowaniu tego wielkiego i piêknego dzie³a; panu
Namys³owowi Nagielskiemu za bezinteresown¹ pomoc
w rozwo¿eniu stacji po osiedlu za pomoc¹ lawety; wszystkim
przedstawicielom grup i wspólnot parafialnych, którzy
w przeci¹gu tych wszystkich lat anga¿owali siê w pisanie
rozwa¿añ i niesienie krzy¿a. Wreszcie na sam koniec najwiêksze podziêkowania z serca samego kierujê ku temu,
który jako pierwszy odpowiedzia³ na g³os Ducha Œwiêtego,
by tak¹ Drogê Krzy¿ow¹ w naszej parafii zorganizowaæ mojemu Przyjacielowi Paw³owi Nale¿niakowi, za nieopisan¹
pomoc w organizacji, wsparcie duchowe, oraz inspiracjê do
dalszej s³u¿by.
Tak naprawdê jednak, o Bo¿e, to jest Twoje dzie³o.
B¹dŸ wiêc w nim uwielbiony – Ty, który umi³owa³eœ nas
tak bardzo, ¿e swojego Syna ofiarowa³eœ za nas, byœmy
¿yli. Niechaj bêdzie Ci chwa³a – Tobie, który tak bardzo
siê troszczysz o ka¿dego z nas. Dziêkujemy Ci Ojcze, ¿e
przygarniasz nas i przytulasz do swojego serca, czego tak
bardzo ka¿dy z nas potrzebuje.
Tegoroczna XIV Parafialna Droga Krzy¿owa rozpocznie siê w Niedzielê Palmow¹ o godz. 19 w koœciele. Serdecznie na ni¹ zapraszaj¹c, zachêcam do zabrania ze sob¹
œwiec.
W imieniu organizatorów
Tomasz Grabowski

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Milcz¹cy œwiadek ukrzy¿owania
Prezentowany ni¿ej tekst pochodzi z ksi¹zki: Jerozolima, miasto nadziei. Ostatni etap zbawczej misji Jezusa
(Komisariat Ziemi Œwiêtej, Kraków 2008, s. 203-205),
której autorem jest o. Les³aw Daniel Chrupca³a OFM,
alumn naszej krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych
Franciszkanów, aktualnie profesor teologii we Franciszkañskim Studium Biblijnym w Jerozolimie.
Jedn¹ z najcenniejszych relikwii chrzeœcijañstwa jest
Ca³un Turyñski. Wnikliwe analizy przeprowadzone przez
specjalistów z ró¿nych dziedzin jednoznacznie wykaza³y, i¿
przedstawia on postaæ zmaltretowanego cz³owieka, który
zmar³ na krzy¿u. Czy tym cz³owiekiem by³ Jezus Chrystus
i czy Ca³un jest autentycznym p³ótnem, w które owiniêto po
œmierci Jego cia³o (jak uwa¿a wielu chrzeœcijan), od lat pozostaje przedmiotem badañ i sporów naukowych. Niezale¿nie jednak od ich rezultatu, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
Ca³un zawiera odbicie cia³a ze œladami licznych obra¿eñ,
które pozwalaj¹ odtworzyæ obraz okrutnej kaŸni i uzmys³owiæ sobie ogrom cierpienia, jakie prze¿ywa³ cz³owiek
skazany na straszliw¹ karê ukrzy¿owania.
Rêcznie tkane p³ótno z lnu d³ugoœci 4,41 m i szerokoœci
1,13 m (wymiary po konserwacji w 2002 roku) jest przeœcierad³em pogrzebowym, na którym zosta³a odbita realistyczna
sylwetka nagiego (z wyj¹tkiem przepaski na biodrach)
mê¿czyzny o wzroœcie 180 cm i mocnej oraz proporcjonalnej
budowie cia³a; mia³ on brodê i d³ugie w³osy zaplecione
w luŸne warkocze, a rysy tworzy mog¹ sugerowaæ semickie
pochodzenie. Analiza w³ókien Ca³unu wykaza³a, ¿e na p³ótnie znajduj¹ siê œlady ludzkiej krwi nale¿¹cej do rzadkiej
grupy AB (tylko 3% ludzi na œwiecie ma krew z tej grupy).
Widoczne na p³ótnie cia³o zosta³o uwiecznione w stanie
rigor mortis, czyli œmiertelnego skonania; wówczas miêœnie
sztywniej¹, utrzymuj¹c cia³o w pozycji zajmowanej w chwili
œmierci lub nied³ugo po niej. Stan ten utrzymuje siê zwykle
12-24 godziny od œmierci i znika 36-40 godzin po niej. Na
Ca³unie znaleziono skrzepy krwi, które formuj¹ siê do 20
godzin po zgonie. Dowodzi to, i¿ cia³o zniknê³o z Ca³unu nie
wczeœniej ni¿ 20 godzin po œmierci; w przeciwnym razie na
p³ótnie zachowa³yby siê œlady niezakrzep³ej krwi. Warto
przy tym dodaæ, ¿e skrzepy krwi pozosta³y nienaruszone, co
mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e zw³ok z p³ótna nie wyjmowano.
Z kolei brak jakichkolwiek oznak rozk³adu prowadzi do
wniosku, ¿e cia³o pozostawa³o w Ca³unie do 36-40 godzin od
chwili œmierci; wtedy bowiem œmiertelne skostnienie zanika
i zaczyna siê proces rozk³adu. Mo¿na zatem powiedzieæ, ze
wizerunek cz³owieka na Ca³unie powsta³ nie póŸniej ni¿ 2040 godzin po jego œmierci.
Cia³o mê¿czyzny pokrywaj¹ liczne rany: w sumie zidentyfikowano ich ponad 700. Prawa strona twarzy zosta³a prawie
zmasakrowana, niew¹tpliwie w wyniku bardzo silnych uderzeñ. Pod okiem pojawi³ siê du¿y krwiak, który znacznie
utrudnia³, jeœli wrêcz nie uniemo¿liwia³ widzenie. O szczególnym okrucieñstwie wobec skazañca œwiadczy te¿ szeroka
rana biegn¹ca od nosa przez policzek, obrzêk, liczne krwiaki
i st³uczenia (pêkniêcia?) ¿uchwy. Równie¿ na g³owie
widoczne s¹ œlady urazów, które mog³o wywo³aæ np. ukoronowanie cierniem, plecionym w kszta³cie czepca wgniecionego na g³owê. Cia³o skazañca znacz¹ ponadto œlady 121
g³êbokich ran, powsta³ych zapewne na skutek biczowania.
Oprawcy, jak sugeruje forma ran, u¿ywali najprawdopodobniej rzemiennych biczy zakoñczonych ¿elaznymi kulkami
lub ostrymi koœæmi zwierzêcymi; podczas wykonywania
uderzeñ wyrywa³y one czêœci cia³a, rozrywa³y naczynia,
ods³ania³y nerwy i penetrowa³y a¿ do koœci.
Œlady g³êbokich ran wystêpuj¹ równie¿ na ramionach
ofiary (zw³aszcza na prawym) i na lewym kolanie. Do ich
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powstania mog³o siê przyczyniæ dŸwiganie niesymetryczne
umocowanej na barkach belki krzy¿a; nie mog¹c d³u¿ej utrzymaæ jej ciê¿aru, skazaniec upad³ na kolano lub na twarz.
Stopieñ zniszczenia kolana budzi powa¿ne w¹tpliwoœci, czy
skazaniec by³ w stanie iœæ o w³asnych si³ach, a na pewno
sprawia³o mu to wielk¹ trudnoœæ. Na ukrzy¿owanie, czyli
koñcowy etap mêki skazañca, wyraŸnie wskazuj¹ œlady ran
na rêkach i stopach, a szeroka rana po prawej stronie klatki
piersiowej, miêdzy 5 i 6 ¿ebrem, zosta³a zadana ostrym narzêdziem (np. ¿elazn¹ w³óczni¹).
W krêgu naukowych hipotez pozostaje przyczyny
zjawiska, w wyniku którego uformowa³ siê na p³ótnie ten tajemniczy wizerunek (zwolennicy autentycznoœci wskazuj¹
na zmartwychwstanie Jezusa). Intryguj¹cy jest przy tym fakt,
i¿ obraz na Ca³unie jest czymœ w rodzaju kliszy fotograficznej
przodu i ty³u cia³a ofiary (cechê tê odkryto przypadkowo
dopiero w 1898 roku, przy okazji wykonania pierwszej
oficjalnej fotografii Ca³unu na Wystawie Sztuki Sakralnej
w Turynie); tzn. postaæ cz³owieka, jak na fotograficznej
kliszy, jawi siê tak, jakbyœmy ogl¹dali j¹ w rzeczywistoœci.
O ile jednak trójwymiarowe odbicie na Ca³unie jest w negatywie (na którym wypuk³oœci ludzkiego cia³a przybieraj¹
barwê ciemn¹, a wszystkie pozosta³e jasn¹, to plamy krwi s¹
w pozytywie. Takie fenomeny fotograficzne by³y nieznane
w staro¿ytnoœci, co niew¹tpliwie powa¿nie utrudnia zadanie
rzecznikom tezy uznaj¹cej Ca³un za œredniowieczny falsyfikat.
Koœció³ nie zaprezentowa³ do tej pory oficjalnego stanowiska w sprawie autentycznoœci Ca³unu Turyñskiego. Mimo
tego, podczas homilii wyg³oszonej w Turynie 13 kwietnia
1980 roku papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e „przyjmuj¹c
argumenty wielu uczonych, œwiêty Ca³un Turyñski jest
szczególnym œwiadkiem Paschy: Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania. Œwiadek milcz¹cy, lecz jednoczeœnie zaskakuj¹co wymowny”.
Les³aw Daniel Chrupca³a OFM

Zmartwychwstanie i wiara
Z dwu najwiêkszych œwi¹t, Wielkanoc ma w sobie
znamiona najwy¿szej ofiary, mocy i tryumfu. Z tego wzglêdu
w nieustaj¹cej konfrontacji niewierz¹cych z chrzeœcijañstwem fundamentalny jest problem rzeczywistoœci Zmartwychwstania. Dla ludzi akceptuj¹cych tylko to, co mog¹
dotkn¹æ, ten temat jest wyj¹tkowo trudny. Jesteœmy jak
wêdrowcy na pustyni, którzy zobaczyli œlady stóp: jedni siê
ciesz¹, niektórzy oczom nie wierz¹, a inni widz¹, ale nie chc¹
wiedzieæ do kogo nale¿¹ i gdzie prowadz¹. Zw³aszcza innowiercom mi³a jest myœl, ¿e Jezus, owszem, by³ prorokiem,
ale nie zmartwychwsta³, bo nie by³ tym zapowiedzianym
przez Pismo Mesjaszem, Synem Bo¿ym.
Jeœli jednak zaj¹æ siê tym tematem nawet po amatorsku, to
oka¿e siê, ¿e przyjœcie Chrystusa, Jego mêka i Zmartwychwstanie nie by³y nag³ym b³yskiem na niebie przerywaj¹cym
na moment ciemnoœæ nocy. By³y g³ównym wydarzeniem
w d³ugim ci¹gu zdarzeñ, wielokrotnie zapowiadanym, od
pocz¹tku wpisanym w historiê œwiata.
Bóg ju¿ w Raju, mówi¹c wê¿owi-szatanowi: „Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie i niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê...”
(Rdz 3,15) zapowiedzia³ zrodzenie Mesjasza z DziewicyMaryi. PóŸniej jest w Piœmie wiele odniesieñ do Jego nadejœcia. Wed³ug Josha McDowella („Wiêcej ni¿ cieœla”,
Vocatio, Warszawa 2004, rozdz. 9): „w Starym Testamencie
znajdujemy 60 g³ównych mesjanistycznych proroctw i oko³o
270 w¹tków, które spe³niaj¹ siê w jednej osobie Jezusa
Chrystusa”.
cd. na s. 4
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Zmartwychwstanie i wiara dczes. 3 Drugie oblicze mi³oœci
Powo³ywa³ siê na nie Jezus do uczniów w drodze do
Emaus, gdy „zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez wszystkich
proroków wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach odnosi³o
siê do Niego” (£k 24,27) i póŸniej, w Jerozolimie, do Aposto³ów: „To w³aœnie znaczy³y s³owa, które mówi³em do was,
gdy by³em jeszcze z wami: Musi siê wype³niæ wszystko, co
napisane jest o Mnie w Prawie Moj¿esza, u Proroków i w
Psalmach” (£k 24,44). Przypomnijmy tylko niektóre. Kilkaset lat przed Chrystusem napisano: „Oto Panna pocznie
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emanuel” (Iz 7,14),
a tak¿e: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ wœród
plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie
w³ada³ w Izraelu” (Mi 5,1). Nieomal pe³ny opis mêki
Pañskiej u Izajasza (700 lat przed Chr.) daje „Czwarta pieœñ
S³ugi Pañskiego” (Iz 53), w której m.in. napisano: „On siê
obarczy³ naszym cierpieniem, On dŸwiga³ nasze boleœci,
a myœmy Go za skazañca uznali... On by³ przebity za nasze
grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (4,5). Tak¿e w Psalmie 22
Mesjasz skar¿y siê: „Przebodli rêce i nogi moje, policzyæ
mogê wszystkie moje koœci” (w. 17 i 18), a potem On,
„Kamieñ odrzucony przez buduj¹cych sta³ siê kamieniem
wêgielnym.” (Ps 118,22). Wreszcie „tak mówi Pan: Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje zbawienie dotar³o
a¿ do krañców ziemi”(Iz 49,6). Kilkaset lat póŸniej to
wszystko zamknê³y Ostatnie S³owa: „Wype³ni³o siê”!
Mimo to, niektórzy uwa¿aj¹ misjê i mêkê Jezusa za przypadek. Gdyby jednak nie by³ to zamys³ Bo¿y, a dzia³a³ tylko
œlepy los, to jak pisze McDowell (jw., rozdz. 9. 3): „Zgodnie
z rachunkiem prawdopodobieñstwa szansa spe³nienia w jednej osobie tylko czterdziestu oœmiu spoœród tych proroctw
wyra¿a siê stosunkiem 1:10%...”, czyli jak 1 do 100 milionów
miliardów. To jest tak, jakbyœmy ca³¹ powierzchniê wielkoœci Polski pokryli 184-ma warstwami piêcioz³otówek i tylko
jedna z nich by³aby srebrna, a my, l¹duj¹c z zawi¹zanymi
oczami, mielibyœmy szczêœcie wzi¹æ w³aœnie tê jedn¹. Jest to
praktycznie niemo¿liwe, ale mimo to niektórzy odrzucaj¹
mesjañsk¹ misjê i zmartwychwstanie Jezusa.
Zmartwychwsta³ego Jezusa widzia³o kilkuset œwiadków,
wielu wielokrotnie, niektórzy z Nim rozmawiali i otrzymali
od Niego instrukcje. Nie da siê utrzymywaæ, ¿e ci ludzie
ulegli chwilowym halucynacjom. Wœród œwiadectw Zmartwychwstania szczególne jest „œwiadectwo krwi” jego
bezpoœrednich œwiadków. Wed³ug McDowella (jw., rozdz. 5)
spoœród dwunastu Aposto³ów jedenastu zginê³o œmierci¹
mêczeñsk¹, której powodem by³o g³oszenie Ewangelii, w tym
œwiadczenie o zmartwychwstaniu Jezusa. Jeœli nawet ta
liczba nie by³aby œcis³a, to i tak dostatecznie wielu naocznych
œwiadków swym ¿yciem da³o œwiadectwo prawdzie.
Wreszcie, pierwszorzêdnym œwiadkiem Zmartwychwstania jest Ca³un Turyñski. Do jego badania u¿yto najnowszych doskona³ych technik analitycznych, które
wykaza³y, ¿e obraz jest skutkiem nadpalenia w³ókien lnu
przez promieniowanie nie znane nauce. Dlaczego zamiast
wielkiej plamy, powsta³ fotograficzny obraz, tego nikt nie
jest w stanie wyjaœniæ.
Zmartwychwstanie Jezusa jest centralnym punktem wiary.
Aposto³ Pawe³, jeden z tych, którym objawi³ siê zmartwychwsta³y Chrystus, wyjaœni³ to: „Jeœli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwsta³. A jeœli Chrystus
nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na
jest tak¿e wasza wiara (1Kor 15, 13-14). Tymczasem jednak
Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy spoœród tych, co pomarli (w. 20)... I jak w Adamie wszyscy umieraj¹, tak te¿
w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni” (w 22). Co i nam daj
Bo¿e! Amen.
Andrzej Stoch

W tym roku obchodzimy 70. rocznicê œmierci œw. Siostry Faustyny Kowalskiej Aposto³ki Bo¿ego Mi³osierdzia.
Koœció³ w Polsce oczekuje na zapowiedzian¹ we wrzeœniu
beatyfikacjê jej spowiednika i opiekuna duchowego
ks. Micha³a Sopoæki. Œw. Faustyna patronuje tak¿e tegorocznym Œwiatowym Dniom M³odzie¿y organizowanym w sierpniu w Sydney. O przes³anie œw. Faustyny oraz
rozwój kultu Bo¿ego Mi³osierdzia na œwiecie zapytaliœmy
s. El¿bietê Siepak z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach.
Mimo tego, ¿e bardzo czêsto wydaje nam siê, ¿e wiemy,
na czym polega mi³osierdzie, to jednak trudno jest nam
tak naprawdê podaæ jego istotê. Proszê powiedzieæ, czym
jest mi³osierdzie Bo¿e?
Jest to rzeczywistoœæ tak bogata, ¿e nawet w Piœmie
Œwiêtym na jej okreœlenie autorzy natchnieni u¿ywali wielu
s³ów. Nie ma jednej definicji, chocia¿ s¹ takie, które bardzo
zwiêŸle staraj¹ siê uj¹æ tê rzeczywistoœæ, jak choæby zdanie,
które znajdujemy w encyklice Jana Paw³a II Dives in misericordia, ¿e mi³osierdzie jest to „drugie oblicze mi³oœci”. Siostra Faustyna mówi, ¿e mi³osierdzie jest kwiatem mi³oœci; Bóg
jest mi³oœci¹, a mi³osierdzie jest Jego czynem, w mi³oœci siê
poczyna, w mi³osierdziu siê przejawia, czyli mi³osierdzie jest
owocem lub czynem mi³oœci. Mówimy o mi³osierdziu Boga
wobec cz³owieka i o mi³osierdziu w relacjach miêdzyludzkich. I tutaj mo¿na powiedzieæ za Siostr¹ Faustyn¹, ¿e
mi³osierdzie to styl ¿ycia najg³êbiej chrzeœcijañski styl ¿ycia,
którym kieruje mi³oœæ do drugiego cz³owieka.
Jakie przes³anie wspó³czesnemu cz³owiekowi przekazuje œw. Siostra Faustyna Kowalska?
Siostra Faustyna przekazuje œwiatu orêdzie, które otrzyma³a od Jezusa – orêdzie o Bo¿ym Mi³osierdziu, czyli o mi³oœci mi³osiernej Boga do ka¿dego cz³owieka. Ta prawda
wiary zosta³a objawiona na kartach Pisma Œwiêtego, ale na
nowo przypomniana jest przez prorocz¹ misjê œw. Siostry
Faustyny i to w czasach, które najbardziej potrzebuj¹ Bo¿ego
zmi³owania, zawierzenia Bogu i mi³osierdzia w relacjach
miêdzyludzkich. S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e
przes³anie to jest darem Boga dla naszych czasów, bo nie znajdzie ludzkoœæ uspokojenia dopóki nie zwróci siê z ufnoœci¹
do Mi³osierdzia Bo¿ego. Ojciec Œwiêty zostawi³ nam to
przes³anie na trzecie tysi¹clecie wiary, a zawierzaj¹c œwiat
Bo¿emu Mi³osierdziu powiedzia³ w £agiewnikach, ¿e pragnie,
aby to orêdzie dotar³o do wszystkich ludzi i nape³ni³o ich serca
nadziej¹, bo tylko w mi³osierdziu Boga œwiat znajdzie pokój,
a cz³owiek szczêœcie. Dlatego to przes³anie jest niezwykle aktualne, g³êboko ewangeliczne i potrzebne ka¿demu cz³owiekowi.
Jak kult Bo¿ego Mi³osierdzia – ta „iskra Bo¿ej ³aski”
rozwin¹³ siê w ostatnich latach na œwiecie?
Orêdzie o Bo¿ym mi³osierdziu przekazane przez œw. Siostrê Faustynê tak szeroko rozesz³o siê po œwiecie, ¿e trudno
w ca³oœci ogarn¹æ to zjawisko czy ten proces. Jednak na
podstawie korespondencji oraz liczby krajów, z których
przybywaj¹ do £agiewnik pielgrzymi, widaæ, ¿e ta „iskra
Bo¿ej ³aski” rzeczywiœcie rozesz³a siê po ca³ym œwiecie.
Warto podkreœliæ, ¿e sanktuarium w £agiewnikach jest na pierwszym miejscu wœród wszystkich sanktuariów œwiata pod
wzglêdem liczby krajów, z których przybywaj¹ pielgrzymi.
Wielu p¹tników zagranicznych specjalnie przyje¿d¿a do Krakowa, aby odwiedziæ nasze sanktuarium. Otrzymujemy te¿ listy
z wielu krajów œwiata, nieraz z bardzo egzotycznych. Te wszystkie fakty mówi¹ o tym, ¿e ten dar, który Bóg z³o¿y³ w krakowskich £agiewnikach rozchodzi siê po ca³ym œwiecie ró¿nymi
drogami, tak¿e przez media: prasê, telewizjê, radio i internet.
Rozmawia³: Franciszek Mróz
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Biblioteka parafialna poleca
Ks.Grzegorz Ryœ, Ecce Homo, Wyd. eSPe, Kraków 2007.
Ecce Homo nie jest zwyk³ym obrazem, bo te¿ nie malowa³
go zwyk³y artysta. To osobisty zapis d³ugiej drogi duchowej
utalentowanego prekursora polskiego impresjonizmu,
Adama Chmielowskiego, póŸniejszego Brata Alberta. Ten
obraz, to nie tylko dzie³o wyobraŸni czy artystycznej wizji
twórcy, ale ¿ywe spotkanie z Chrystusem. Obraz Ecce Homo
malowany by³ dusz¹ artysty, zranion¹ ale równoczeœnie zwyciê¿on¹. Odzwierciedla, kszta³towane przez kilkanaœcie lat
powo³anie Brata Alberta, a nade wszystko sposób, w jaki
autor poznawa³ Boga w Chrystusie i drugim cz³owieku. Jest
malarskim zapisem wewnêtrznej przemiany artysty w Ojca
krakowskich nêdzarzy. W historii tego powo³ania pierwotny
by³ obraz Boga, potem dopiero upodobnienie siê do Niego
„[...] wpatrujemy siê w jasnoœæ Pañsk¹ jakby w zwierciadle;
za spraw¹ Ducha Pañskiego, coraz bardziej jaœniej¹c,
upodabniamy siê do Jego obrazu” (2 Kor 3,18). Adam
Chmielowski w swoim malarstwie poszukiwa³ nie tyle stylu,
co wyrazu i formy nawi¹zania kontaktu z drugim cz³owiekiem. Odnalaz³ go ostatecznie w brudnym i zaniedbanym
cz³owieku z ogrzewalni na krakowskim Kazimierzu.
Obraz Chrystusa Ubiczowanego, najwiêksze swoje dzie³o,
Chmielowski malowa³ kilkanaœcie lat. Rozpocz¹³ w roku
1879 we Lwowie i przez d³ugi czas na obrazie widnia³a tylko
g³owa. Kiedy wreszcie wydoby³ z p³ótna zniewa¿on¹,
milcz¹c¹ twarz Zbawiciela, zaniecha³ dalszej pracy i wst¹pi³
do zakonu Ksiê¿y Jezuitów w Starej Wsi. Prawdopodobnie
ju¿ wówczas zacz¹³ dostrzegaæ umêczonego Jezusa we
wszystkich ubogich, opuszczonych i poni¿onych. Z obrazem
jednak nigdy siê nie rozstawa³. Ostatecznie ukoñczy³ go 10
lat póŸniej, w krakowskim przytulisku, na wyraŸne ¿yczenie
metropolity lwowskiego, Andrzeja Szeptyckiego. Koñczy³
obraz w wielkim poœpiechu, z czego nie by³ zadowolony. Jak
póŸniej powiedzia³: „Trudno mi dziœ i wprost nie podobna
zmuszaæ siê do malowania, gdy Bóg co innego siê ode mnie
domaga [...]. Mam schroniska i stowarzyszenia mych braci
w Krakowie, Tarnowie, we Lwowie i Zakopanem. Rozda³em
w tym roku 20 tysiêcy bochenków chleba i 12 tysiêcy porcji
kaszy. Niech to s³u¿y za odpowiedŸ”.
Jednak mimo zastrze¿eñ artysty, obraz Ecce Homo, niew¹tpliwie jest dzie³em wybitnym, gdzie obok œwiadectwa
wielkiej wiary, pokory i mi³oœci Brata Alberta widaæ nieprzeciêtny kunszt malarski twórcy. Ks. Grzegorz Ryœ prowadz¹c
rozwa¿ania nad treœci¹, symbolik¹ i przekazem religijnym
tego wyj¹tkowego dzie³a, szczególn¹ uwagê zwraca na genialny sposób przedstawienia Serca Pana Jezusa, co wczeœniej
ju¿ dostrzeg³ ks. Szeptycki. Lekko zdeformowane lewe ramiê
i opadaj¹ca zeñ czerwona chlamida sprawiaj¹, ¿e na ubiczowanej piersi zarysowuje siê olbrzymie serce. Brat Albert chce
powiedzieæ, ¿e jeœli ktoœ szuka prawdy, kryj¹cej siê za cierpieniem Jezusa oraz klucza do rozumienia Ewangelii Mêki
Pana, to tym kluczem jest Serce. Nie korona cierniowa i nie
p³aszcz purpurowy, nie razy po biczach ani lekko zarysowana aureola, ale w³aœnie to wielkie Bo¿e Serce. Chrystus
kocha, mimo, ¿e Jego Serce zalewa gorycz. Taka mi³oœæ
prawdziwa nie sprowadza siê do uczuæ, ale jest zasadnicz¹
postaw¹ wobec drugiej osoby. Tak¿e wobec cz³owieka, który
okaza³ siê okrutny, niewierny i niewdziêczny. Co wiêcej,
pisze Brat Albert – ludzie równie¿ zdolni s¹ do takiej mi³oœci.
S³owa te potwierdzi³ w³asnym ¿yciem. Przez Chrystusa,
nazwanego ustami Pi³ata: Ecce Homo – Oto Cz³owiek, Brat
Albert doszed³ do Chrystusowego humanizmu, obejmuj¹cego szacunkiem i godnoœci¹ ka¿dego cz³owieka .
Obraz Ecce Homo do 1978 roku znajdowa³ siê w Muzeum
Sztuki na Ukrainie. Dziêki usilnym staraniom Sióstr Alberty-
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nek powróci³ do Krakowa i obecnie zdobi g³ówny o³tarz
w sanktuarium œw. Brata Alberta na Pr¹dniku Czerwonym
(ul. Woronicza 10). Tam te¿, pod mens¹ o³tarza, z³o¿one s¹
relikwie Œwiêtego. W dolnym koœciele urz¹dzone jest
niewielkie muzeum, gdzie Siostry Albertynki przechowuj¹
kilka pozosta³ych po Bracie pami¹tek i u³o¿on¹ przez niego
modlitwê:
„Królu niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurê odziany, Królu niebios, zniewa¿ony
i opluwany, b¹dŸ Królem i Panem naszym tu i na wieki.
Amen”.
Oprac. Bo¿ena Migda

Czy to zaproszenie
jest dla Ciebie?
„Starsi myœl¹, ¿e to tylko dla m³odzie¿y, a m³odzi, ¿e
tylko dla starszych”– powiedzia³a pani Aniela, zgadzaj¹c
siê z ojcem Jackiem, ¿e trzeba napisaæ w „Naszej Wspólnocie” o Krêgach Biblijnych i zaprosiæ na nie parafian.
„Czy mogê coœ powiedzieæ?” – zg³osi³a siê 18 letnia studentka Asia – „Jako najm³odsza uczestniczka tego spotkania...”
– zaczê³a, ale nie od razu mog³a skoñczyæ swoj¹ wypowiedŸ,
bo przerwa³a jej Gosia: „Asiu, wybacz, ale nie jesteœ najm³odsza. Najm³odsze jest dziecko Basi!”. „O tak, uœmiechnê³a siê
ciê¿arna mama – ca³y czas mnie kopie w brzuszek, ¿eby daæ
znaæ o sobie”.
Jest wiêc z nami ojciec Jacek, pan Andrzej, panie: Ania
i Alina, pani Basia z synem, jest animator Tomek i spora
grupka m³odzie¿y oraz jeszcze nie urodzony potomek Basi i
Andrzeja. Jednak w tym Krêgu czeka równie¿ miejsce dla
Ciebie! Wiêkszoœæ z nas uczestniczy w spotkaniach regularnie, ale s¹ te¿ osoby, które przychodz¹ od czasu do czasu.
Co robimy? Co tydzieñ rozwa¿amy teksty biblijne, które
zostan¹ przeczytane podczas Mszy œw. w najbli¿sz¹ niedzielê.
Nie ukrywajmy, nieraz trudno jest siê skupiæ w koœciele,
uchwyciæ kontekst raz us³yszanych czytañ i zrozumieæ je.
Podczas Krêgu Biblijnego jest na to czas.
Spotkanie zaczynamy krótk¹ modlitw¹ i pieœni¹ do Ducha
Œw., potem odczytujemy na g³os wszystkie teksty. Po chwili
ciszy ka¿dy mo¿e powiedzieæ, jak do niego trafiaj¹ us³yszane
s³owa. Ka¿dy z nas ma przed sob¹ swój egzemplarz Biblii
lub kartkê z czytaniami na najbli¿sz¹ niedzielê. Mo¿na zadaæ
swoje pytania i wyraziæ w¹tpliwoœci, a tak¿e skorzystaæ z dodatkowych wyjaœnieñ ojca Jacka. Spotkanie koñczymy modlitw¹ oraz znakiem pokoju.
Co nam daje uczestnictwo w Krêgach Biblijnych? Mo¿emy
lepiej przygotowaæ siê do niedzielnej Eucharystii. Lepiej
rozumiemy przekaz Pisma Œw., ³atwiej jest nam wed³ug
niego ¿yæ. Pog³êbiamy nasz¹ wiêŸ z Chrystusem. Dziêki
temu, ¿e jesteœmy w wiêkszej grupie, ubogacamy siê wzajemnymi spostrze¿eniami, mo¿emy skorygowaæ w³asne
pogl¹dy i poszerzyæ wiedzê religijn¹. Obecnoœæ kap³ana daje
nam pewnoœæ, ¿e interpretujemy Bibliê zgodnie z nauk¹
Koœcio³a.
Spotykamy siê w ka¿dy pi¹tek w godz. 19:15–20:30
w bibliotece parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w Krêgach Biblijnych.
Ma³gorzata Cichoñ
Gdy ju¿ ¿adnemu s³owu zaufaæ nie mo¿na, bo s³owa
okaza³y siê k³amliwe, pozostaje jeszcze S³owo Ewangelii.
(Kardyna³ Stefan Wyszyñski)
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Kraków – 40 rocznica Marca 1968
Nie trzeba byæ bystrym obserwatorem, aby zauwa¿yæ, ¿e
wielu m³odych Polaków ma bardzo du¿e braki w wiedzy
o naszej najnowszej historii. Mam na myœli wydarzenia
w naszej OjczyŸnie w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980,
1989-1990. Gdybyœmy poprosili m³odych ludzi, aby wpisali
przy tych datach zdarzenia z nimi zwi¹zane, zapewne wynik
nie by³by buduj¹cy. Dobrze równie¿ samemu sobie odœwie¿yæ pamiêæ i wspomnieæ czas przesz³y. Dlatego uwa¿am, ¿e
wskazane jest tam, gdzie tylko istnieje mo¿liwoœæ dotarcia
do wiêkszej iloœci osób, aby przybli¿aæ tamte czasy. ¯yje
jeszcze wielu uczestników tamtych wydarzeñ i wskazane s¹
spotkania z nimi oraz rejestracja ich wspomnieñ. I nie chodzi
tu o postacie, które jako pierwszoplanowe serwuj¹ nam na
swój u¿ytek wszechobecne media. Chodzi o uczestników,
którzy opowiedz¹ o tych wydarzeniach poprzez pryzmat
w³asnego nich uczestnictwa. A ¿e trzeba o to zadbaæ, uœwiadamia nas samo ¿ycie.
W przeddzieñ obchodów 40 rocznicy Marca 1968, w nocy
z 5 na 6 marca 2008 r. zasn¹³ w Panu wielki polski aktor,
Krakowianin ze Zwierzyñca, Gustaw Holoubek. To on
w 1967 roku zagra³ g³ówn¹ rolê Gustawa-Konrada w przedstawieniu „Dziady” na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. Mnie wydarzenia marcowe przede wszystkim kojarz¹
siê z Jego osob¹. Myœlê, ¿e jest miejsce i pora, aby wspomnieæ
tamten czas.
Manifestacje studenckie, które przesz³y przez polskie
uczelnie w ca³ej Polsce w 1968 roku by³y spowodowane
zdjêciem z afisza tego w³aœnie przedstawienia. To by³a ta
iskra, która zapali³a lont dalszych wydarzeñ. Pod³o¿e by³o
jednak ca³kowicie patriotyczne. Rz¹dz¹ca wówczas w³adza
komunistyczna, lojalna wobec Moskwy, t³umi³a w zarodku
jakiekolwiek zjawiska patriotyzmu i d¹¿eñ niepodleg³oœciowych. Zak³amywa³a historiê do niewyobra¿alnych
rozmiarów, a w treœci tej sztuki by³y akcenty historyczne
wrogie wobec naszego ciemiê¿yciela, na które publicznoœæ
¿ywo reagowa³a. Tego w³adza i cenzura nie mog³a wytrzymaæ. Rz¹dz¹ca w Polsce komuna przyst¹pi³a do dzia³ania.
Zawieszono wystawianie „Dziadów”. W proteœcie Zwi¹zek
Literatów Polskich przyj¹³ rezolucjê domagaj¹c¹ siê przywrócenia przedstawieñ i ukrócenia dzia³ania cenzury. Do
protestu przy³¹czyli siê studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W odpowiedzi 8 marca 1968 roku, tzn. odzia³y „aktywu robotniczego” uzbrojone w kable i pa³ki, oddzia³y
ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej) i MO
(Milicja Obywatelska) wtargnê³y na teren uczelni i brutalnie
pobi³y studentów. By³o to impulsem, który zapocz¹tkowa³
tak zwane wydarzenia Marca 68.
Pozwolicie Pañstwo, ¿e przybli¿ê trochê faktów z krakowskiej historii tamtych dni.
Pierwsze dzia³ania, które œwiadczy³y o solidarnoœci studentów Krakowa ze studentami Warszawy, mia³y miejsce
10 marca 1968 roku. W krakowskich akademikach pojawi³y
siê pierwsze ulotki mówi¹ce o s³usznej walce o wolnoœæ
nauki. Nastêpnego dnia na Rynku G³ównym odby³ siê pierwszy wiec studencki. Kilka tysiêcy m³odzie¿y wznosi³o
okrzyki „Niech ¿yj¹ Dziady”, „ORMO do domu”, a nastêpnie

Nasza Wspólnota, Nr 3 (155), marzec 2008
uda³o siê pod Collegium Novum gdzie przyjê³a rezolucjê
potêpiaj¹c¹ MO i SB (S³u¿ba Bezpieczeñstwa-komunistyczna policja polityczna) za nieuzasadnione brutalne pobicie
studentów. Domagano siê w niej równie¿ respektowania
podstawowych praw studenckich, potêpiono Zwi¹zek
M³odzie¿y Socjalistycznej jako organizacjê zdradzieck¹,
która broni³a komunistycznego re¿imu. Nastêpnie zdarzenia
postêpowa³y kaskadowo: 13 marca przed domem studenckim „¯aczek” zebra³o siê kilka tysiêcy studentów, wœród
nich równie¿ studenci AGH. I ten kilkutysiêczny pochód
ruszy³ do centrum miasta. Wznoszono solidarnoœciowe
okrzyki ze studentami Warszawy oraz skandowano has³a,
wœród których dominowa³o has³o „Prasa k³amie”. Sta³o siê
ono zreszt¹ wiod¹cym has³em tamtych wydarzeñ. Ten pochód zosta³ zaatakowany przez milicjê i „aktyw robotniczy”,
które wdar³y siê na teren Uniwersytetu Jagielloñskiego do
Collegium Novum i Witkowskiego.
Pobito wówczas równie¿ miêdzy innymi pracowników
naukowych, profesorów Karola Estreichera, Konstantego
Grzybowskiego, prorektora Adama Bielañskiego i innych.
Reakcja na tê akcjê by³a natychmiastowa, wieczorem Senat
UJ potêpi³ dzia³ania MO, SB, ORMO i „aktywu robotniczego”; nie by³o go jednak staæ na odniesienia siê do postulatów studentów, które leg³y u podstaw wydarzeñ Marca 68.
W tym dniu nast¹pi³y te¿ pierwsze zatrzymania i aresztowania wœród studentów. Wprowadzono zakaz zgromadzeñ
i przyspieszone postêpowanie s¹dowe. W odpowiedzi studenci rozpoczêli okupacjê domów studenckich i og³osili
strajk absencyjny na uczelniach, w którym wziê³y udzia³
w mniejszym lub wiêkszym stopniu wszystkie krakowskie
uczelnie.
W dniu 15 marca rozpocz¹³ siê kolejny wiec, w którym
uczestniczy³o oko³o 7 tys. studentów. Nie sposób tu nie
wspomnieæ równie¿ wsparcia, jakie udzieli³a studentom
krakowska m³odzie¿ ze szkó³ œrednich. Aby zapobiec rozwijaniu siê protestów, nauczyciele szkó³ œrednich mieli nakazane pe³nienie popo³udniowych dy¿urów na ulicach miasta
oraz np. wspólne popo³udniowe odrabianie lekcji przez
uczniów. Pomimo tych zapobiegawczych œrodków, m³odzie¿
spoza oœrodków akademickich czynnie uczestniczy³a w wydarzeniach Marca 1968 roku. Kraków by³ jednym z jedenastu
miast, w których dosz³o do strajków na uczelniach i staræ
z w³adz¹ komunistyczn¹.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w obronie bitej m³odzie¿y wyst¹pi³
Episkopat Polski oraz wielu intelektualistów. Jednak s³owa
skierowane do w³adzy, ¿e „pa³ka gumowa nigdy nie jest argumentem dla wolnego spo³eczeñstwa”, ¿e „budzi ona najgorsze skojarzenia i mobilizuje opiniê przeciwko ustalonemu
porz¹dkowi”, na nic siê zda³y. Nast¹pi³y aresztowania, wyroki, relegowanie z uczelni. Wœród przeœladowanych znajdowali siê równie¿ pracownicy uczelni, którzy stanêli
w obronie wolnoœci. Zast¹pili ich inni s³u¿alczy wobec
komunistycznej w³adzy.
By³a to kolejna bolesna lekcja, jakiej udzieli³ nam komunizm. Tak mia³a wygl¹daæ „socjalistyczna Polska”. Dla wielu
by³ to wiêc koniec z³udzeñ wobec tego re¿ymu.
Jeszcze wówczas w³adzy udawa³o siê dzieliæ nas Polaków
na studentów, robotników, humanistów, inteligencje techniczn¹, artystów, dziennikarzy itd., ale nadchodzi³ rok 1980,
ROK SOLIDARNOŒCI.
Boles³aw Kosior

Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
one okazj¹ dozapoznania siêz celamiiformamidzia³aniaAkcji.
Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹ „Naszej Wspólnoty”.

