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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXIV)

Sakrament ku pe³ni dojrza³oœci
Czy ktoœ pamiêta z nas w³asny chrzest? Raczej w¹tpiê. Tak
naprawdê nigdy nie wspominamy nawet jego daty. A przecie¿ to pierwszy Sakrament. Trochê lepiej jest z dniem pierwszej Komunii œw. W wielu domach z tego wa¿nego przecie¿
wydarzenia byæ mo¿e nawet zachowa³y siê jakieœ drobne
prezenty. Czasem powracaj¹ wspomnienia przy ogl¹daniu
zdjêæ lub odkurzaniu pami¹tkowego obrazka. Tak wiele i tak
ma³o zarazem. Prawda? Ale przecie¿ jest jeszcze jeden istotny moment w ¿yciu chrzeœcijanina. To przyjêcie sakramentu bierzmowania, przez który jak poucza Katechizm
Koœcio³a Katolickiego „ochrzczeni œciœlej wi¹¿¹ siê z
Koœcio³em, otrzymuj¹ szczególn¹ moc Ducha Œwiêtego i w
ten sposób jeszcze mocniej zobowi¹zani s¹, jako prawdziwi
œwiadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary s³owem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (nr 1285).
Czy przystêpuj¹c do bierzmowania, zdajemy sobie sprawê
z wa¿noœci tego sakramentu? A mo¿e to tylko zwyk³y rytua³,
który nic tak naprawdê nie zmienia w moim ¿yciu? Œwiadomoœæ nastolatka nie musi byæ wcale naiwnoœci¹. Dorasta
wraz z odpowiedzialnoœci¹ i œwiadomoœci¹ przyjêtego
duchowego daru. Tym wiêksz¹ zwraca na to uwagê Koœció³,
kiedy namaszcza d³onie i czo³o œwiêtym olejem. Bo olej to
znak radoœci i obfitoœci, znak bogactwa i oczyszczenia,

Rycerstwo ducha
Niedawno w naszej parafii by³o bierzmowanie m³odzie¿y.
Zupe³nie nie pamiêtam szczegó³ów z mojej pierwszej Komunii œw., ale inaczej jest z moim bierzmowaniem. Mogê
pokazaæ miejsce, w którym sta³em w d³ugim szpalerze
kolegów i pamiêtam skierowane do nas s³owa biskupa tarnowskiego: Od tej chwili macie byæ rycerzami Chrystusowymi.
Wiadomo: rycerze s¹ od walki. A by³ to prze³om lat 40-tych
i 50-tych, zaraz po wojnie i w oczekiwaniu na nastêpn¹. Choæ
s³owa biskupa zrazu zapodzia³y siê w mojej pamiêci, to jednak by³y, dojrzewa³y i po paru dziesi¹tkach lat powróci³y
z pe³n¹ ostroœci¹.
Dla wiêkszoœci z nas tamte lata by³y czasem indywidualnego biernego oporu. W gruncie rzeczy opór duchowy wobec
komuny by³ wzglêdnie prosty. W sferze ocen i wyborów
niewiele by³o szaroœci, na ogó³ wiedziano, co jest bia³e, a co
czarne. Wstrz¹s nast¹pi³ dopiero w wolnej Polsce. Ju¿ na
samym pocz¹tku swojego istnienia Gazeta Wyborcza
zapowiedzia³a uprawianie dziennikarstwa „totalnego”. Jako¿
wkrótce rozpocz¹³ siê jej atak na proboszczów oraz w ogóle
na „czarnych”, a w rzeczy samej na Koœció³. To wówczas
o¿y³y we mnie s³owa Biskupa tarnowskiego, a rozwój wydarzeñ
ju¿ nie da³ im umrzeæ. Dziœ ¿yj¹ we mnie obok s³ów Ojca œw. Jana
Paw³a II ¿¹daj¹cego byœmy byli mocni moc¹ wiary.
Obecnie œwiat jest mniej kontrastowy, przewa¿aj¹ w nim
ró¿ne odcienie barw i w wype³nianiu obowi¹zku z bierzmowania u¿ywa siê innych sztuk walki. Jeszcze nie idzie siê do
wiêzienia za publiczne wyznawanie wiary, i gdzie nie spojrzysz, bez wielkich oporów stawiaj¹ Panu Bogu œwieczkê,
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³agodzenia bólu i umocnienia, ale to równie¿ si³a i mêstwo.
St¹d te¿ ku pe³ni dojrza³oœci wiary dochodzi siê jak do
o³tarza: po stopniach, pokonuj¹c krok za krokiem, poznaj¹c
prawdê objawion¹ i przekazan¹, aby dzieliæ siê ni¹ z innymi.
Duch Œwiêty wówczas pomna¿a w nas talenty, udoskonala
i czyni prawdziwymi œwiadkami Chrystusa w œwiecie, gdzie
tak ³atwo pogardza siê Bogiem, Koœcio³em i drwi z podstawowych zasad chrzeœcijañskiej wiary. Czy rozumiesz zatem,
jak¹ bierzesz odpowiedzialnoœæ na siebie, przyjmuj¹c sakrament bierzmowania? To nie jest magia lub czary, których
moce gasn¹ z up³ywaj¹cym czasem, ale to twoja wiara ma
odt¹d z odwag¹ nieœæ i zapalaæ ten Ogieñ Ducha Œwiêtego
bez wzglêdu na to, gdzie przyjdzie ci ¿yæ, uczyæ siê i pracowaæ. To odciœniête na twoim czole Bo¿e znamiê, czyni ciê
na zawsze innym cz³owiekiem.
Nie mo¿esz wiêc nigdy ju¿ o tym zapomnieæ lub lekcewa¿yæ, bowiem gdziekolwiek bêdziesz „przypomnij sobie
jak poucza œw. Ambro¿y, ¿e otrzyma³eœ duchowy znak,
«ducha m¹droœci i rozumu, ducha rady i mêstwa, ducha
poznania i pobo¿noœci, ducha œwiêtej bojaŸni», i zachowuj
to, co otrzyma³eœ. Naznaczy³ ciê Bóg Ojciec, umocni³ ciê
Chrystus Pan, i «da³ zadatek» Ducha”. Ta £aska niechaj
ka¿dego dnia przemienia swoj¹ moc¹ ca³e twoje ¿ycie w dobro i w ostateczn¹ doskona³oœæ.
Eligiusz Dymowski OFM
ale tak¿e gdzie siê tylko da, diab³u ofiaruj¹ dwie albo trzy. W
œwiecie „judeo-chrzeœcijañskim”, panoszy siê politycznie
poprawny synkretyzm: wszystkie religie maj¹ byæ równe
i rzekomo jednako prowadz¹ do zbawienia. Towarzyszy mu
zmasowany atak na Dekalog, czyli na Przykazania Bo¿e, niestety, zbyt czêsto lekcewa¿one przez katolików.
„Postêpowi” rodzice chodz¹ do koœcio³a, ale nie maj¹ nic
przeciwko wspó³¿yciu seksualnemu ich dzieci przed œlubem.
„Woodstoki” deprawuj¹ m³odzie¿, ale ludzi zachwyca kupno
sprzêtu dla szpitali. Znik³a cenzura s³owa, ale kwitnie pornografia i wolnoœæ szerzenia wszelakiego rodzaju rozpusty.
Wolno ci wierzyæ, w co chcesz, pod warunkiem zgody na
aborcjê i eutanazjê. Pewna partia urz¹dza sobie rekolekcje
wielkopostne, ale popiera zap³odnienie in vitro. W dodatku
laickie media znakomicie opanowa³y sztukê manipulacji,
og³upiaj¹c naiwnych, niczym nieuczciwa reklama: leæ do
Monachium za 20 z³otych.
To s¹ tylko przyk³ady pól bitewnych, ale s¹ te¿ pola ma³e,
nawet tak ma³e jak nasze podwórko, albo jak nasz dom.
Kodeks honorowy chrzeœcijañskiego rycerstwa przewidywa³
pomoc s³abszym, a tych trzeba szukaæ z najbli¿szym otoczeniu. Nie ma³o¿ to obok nas: osamotnionych i niedo³ê¿nych,
przeœladowanych i bitych, pogr¹¿onych w rozpuœcie, czy
ogarniêtych na³ogami pijañstwa lub narkomanii. Na tych
ma³ych polach, jak na tych wielkich jest ten sam nieprzyjaciel.
Wszyscy byliœmy bierzmowani, niektórzy powtórnie na
B³oniach, wiêc na usta ciœnie siê pytanie, gdzie jesteœcie,
pasowani rycerze Chrystusowi? Nie pytam o to dziadków.
cd. na s. 2
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1.05. – Czwartek: rozpoczêcie nabo¿eñstw ku czci Najœw.
Maryi Panny, które bêd¹ odprawiane przez ca³y maj w dni
powszednie o godz. 18, a w niedziele i œwiêta o godz. 19.
W tym dniu od godz. 9 kap³ani bêd¹ równie¿ odwiedzaæ chorych naszej parafii z pos³ug¹ sakramentaln¹; o godz. 16:30
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, a o godz.17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
2.05. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 – spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y, a o 17 – Msza œw. dla nich; o godz. 18
nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana Jezusa oraz o godz. 18:30
– Msza œw. w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
3.05. – Sobota: Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny
Królowej Polski i Œwiêto Narodowe. Msze œw. bêd¹ sprawowane w porz¹dku niedzielnym, tj. o godz. 6; 7:30; 9; 10:30;
12; 13:15; 18 i o 20; o godz. 19 – nabo¿eñstwo majowe, zaœ
o godz. 21 zapraszamy na „Wieczór z Janem Paw³em II”.
4.05. – Niedziela. Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
8. 05. – Czwartek: Uroczystoœæ Œw. Stanis³awa, biskupa
i mêczennika, g³ównego Patrona Polski.
11.05. – Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego: o godz. 11 –
uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej dzieci z naszej parafii. Z tej
racji Msze œw. dla ogó³u wiernych o godz.10:30 i 12 bêd¹
sprawowane w dolnej kaplicy. O godz. 18 Msza œw. w intencji ¯ywego Ró¿añca i zmiana Tajemnic.
18.05. – Niedziela. Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej:
o godz. 10:30 rocznica I Komunii Œwiêtej.
22.05. – Czwartek: Uroczystoœæ Najœw. Cia³a i Krwi Pañskiej (Bo¿e Cia³o). Msze œw. w porz¹dku niedzielnym z dodatkow¹ o godz. 16; o godz. 16:30 – Procesja Eucharystyczna
po ulicach osiedla do czterech O³tarzy.
25.05. – Niedziela: o godz. 16 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
30.05. – Pi¹tek: Uroczystoœæ Najœw. Serca Pana Jezusa.

Gianfranco Ravasi, Modlitwa ¿yciem w psalmach.
Wyd. SALWATOR, Kraków 2003.
Nie mo¿na niczego powiedzieæ o wierze, co nie by³oby jednoczeœnie powiedzeniem o modlitwie. Modliæ siê, to oddychaæ – jak pisa³ S. Kierkegaard. Modlitwa jest szukaniem,
odkrywaniem œwiata niewidzialnego w naszej w³asnej g³êbi,
któr¹ zna tylko Bóg i tylko On mo¿e nam j¹ objawiæ. Jest
osobistym spotkaniem z Bogiem, przejœciem od odkrycia do
komunii. Ka¿dy na swój w³asny, niepowtarzalny sposób
prowadzi ten mi³osny dialog. Bywa jednak, ¿e modlitwa
sprawia nam pewne trudnoœci. S³owa nie przychodz¹ swobodnie lub nie oddaj¹ uczuæ czy pragnieñ, jakie chcielibyœmy
wyraziæ. Co zrobiæ, aby by³a ona intensywna, prawdziwa, wartoœciowa? Jakich u¿yæ s³ów, formu³, jakich szukaæ metod?
Ksi¹dz Gianfranco Ravasi, jeden z najwybitniejszych
wspó³czesnych biblistów proponuje Ksiêgê, która ca³a jest
modlitw¹ natchnion¹ przez Boga – „Ksiêgê Psalmów”. Psalmy
wyra¿aj¹ to, czego nieraz nie potrafimy wyraziæ s³owami.
Opowiadaj¹ Bogu o naszym stanie duszy, naszych radoœciach i
³zach. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ w nich swoje ¿ycie. S¹ modlitw¹,
która oczyszcza i przemienia. W Psalmach Bóg modli siê razem
z cz³owiekiem. Wielkim mi³oœnikiem psalmów by³ Luter, który
pisa³: „Ten, kto zacz¹³ modliæ siê Psa³terzem w sposób powa¿ny
i regularny, szybko porzuci inne ma³e modlitwy. Na pewno nie
w tych jest prawdziwa si³a, moc, gwa³townoœæ, si³a i ogieñ, który
znajdujê w Psa³terzu”.
Zarówno tradycja chrzeœcijañska jak i ¿ydowska wszystkie
150 psalmy przypisuje królowi Dawidowi. W rzeczywistoœci
s¹ one dzie³em wielu autorów ró¿nych okresów i œrodowisk.
Uczeni wyró¿nili niektóre psalmy pochodz¹ce z 1000 roku
przed Chrystusem, inne z II i III w. przed Chrystusem.
Psalmy tworzyli wielcy poeci jak i skromni autorzy kompozycji modlitewnych. Nazwa „psalm” pochodzi od
greckiego i ³aciñskiego okreœlenia psalmos / psalmus i oznacza utwór religijny o poetyckim charakterze, wykonywany
przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Wa¿nym
czynnikiem w zrozumieniu tych poetyckich tekstów s¹ ich
gatunki literackie. Najbardziej charakterystyczne, to lamentacje, czyli b³agania, osobiste lub wspólnotowe, których
w Ksiêdze Psalmów jest oko³o 50. Nie s¹ to jednak modlitwy
rozpaczliwe i z wyj¹tkiem Psalmu 88, wszystkie koñcz¹ siê
lini¹ œwiat³a na horyzoncie. Jako przyk³ad ks. Ravasi przywo³uje s³owa z Psalmu 22 „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ
mnie opuœci³?”, w którym cierpienie i ból przeplataj¹ siê
z nadziej¹... „Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali a Tyœ ich
uwolni³ [...].Ubodzy bêd¹ jedli do syta, chwaliæ bêd¹ Pana ci,
którzy go szukaj¹”.
Drug¹, nieco skromniejsz¹ grupê stanowi¹ hymny
pochwalne i dziêkczynne. Tematem modlitwy uwielbienia jest
kontemplacja Boga, radosnego, tajemniczego, bêd¹cego
Ÿród³em szczêœcia, oraz kontemplacja przyrody jako harmonii
bytu. Autor pos³u¿y³ siê tu Psalmem 8, który s³awi wielkoœæ
Stwórcy i godnoœæ cz³owieka, „O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej ziemi!...”. Na proœbê papie¿a
Paw³a VI tabliczkê z treœci¹ tego psalmu amerykañscy astronauci umieœcili w 1969 r. na ksiê¿ycu. W Ksiêdze Psalmów
znajdziemy równie¿ psalmy królewskie, dydaktyczne,
m¹droœciowe i prorockie, które tak¿e odgrywaj¹ niema³¹ rolê.
Niniejsza publikacja jest zapisem cyklu konferencji,
wyg³oszonych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów
w Krakowie, przez ks. Gianfranco Ravasiego, pod wspólnym
tytu³em „Modlitwa ¿yciem w Psalmach. Ksi¹dz Ravasi
jêzykiem niezwykle piêknym, g³êbokim i prostym zachêca do
modlitwy Psalmami, która ”jest rzecz¹ fundamentaln¹, bo s¹ to
te s³owa, które sam Bóg zechcia³ us³yszeæ od swoich dzieci”.
Bo¿ena Migda

Rycerstwo ducha dc ze s. 1
Jak w s³ojach pnia drzewa, raz grubszych, raz cieñszych
jest zapisana historia jego ¿ycia: lata mokre i suche, zimne
i s³oneczne, tak w ich ludzkiej psychice jest zapisana ca³a
chwa³a i gorycz historii naszego narodu, rodziny i ka¿dego
z nas. Tl¹ siê w niej resztki lêku przed gestapo, przed UB,
pamiêæ bicia, poni¿ania i biedy, wraz z têsknot¹ za zachodnim
dobrobytem. Dlatego swoj¹ myœl kierujê ku m³odym, energicznym, wyros³ym w wolnym œwiecie. S³oje ich ¿ycia s¹
okaza³e, pe³ne soków. M³odzi musz¹ tylko chcieæ, bo nie
potrzebuj¹ lat, jak ich dziadowie, aby dotrzeæ do prawdy
i poznaæ odpowiedzi na proste pytania. Musz¹ tylko chcieæ!
W naszej parafii, jak w ca³ej Polsce, w³aœnie odby³o siê bierzmowanie kolejnego zastêpu m³odych giermków, wyros³ych
w s³oñcu wolnoœci, czyli pasowanie ich na rycerzy Chrystusowych. Dziœ wolnoœæ, zw³aszcza wolnoœæ wyznawania i praktykowania wiary, wolnoœæ wyznawania prawych pogl¹dów, jest
poni¿ana i ponownie ograniczana. Dziœ tej wolnoœci znów trzeba
broniæ. Z nadziej¹ wiêc patrzmy na ten kolejny rycerski zastêp,
a ja im przesy³am s³owa zapomnianej poetki Marii Konopnickiej:
A wy siê czujcie nie jak luza marna,
Co krzykiem trwogi przed bojem wybucha,
Lecz jako zwarta chor¹giew i karna, Na ¿o³dzie ducha,
I jak rycerstwo, któremu hetmani Niebieska Pani.
B¹dŸmy z nimi, wspierajmy ich modlitw¹, z mocn¹ wiar¹
i g³êbok¹ nadziej¹!
Andrzej Stoch
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Ho³d Benedykta XVI dla
mêczenników naszych czasów
„Kiedy chrzeœcijanie s¹ rzeczywiœcie zaczynem, œwiat³em
i sol¹ ziemi, padaj¹ ofiar¹ przeœladowañ tak, jak Jezus jako
znak sprzeciwu”. Wskaza³ na to Papie¿ w rzymskiej bazylice
œw. Bart³omieja, po³o¿onej na Wyspie na Tybrze. Przypomnia³, ¿e Jan Pawe³ II poœwiêci³ to miejsce pamiêci mêczenników
XX wieku i powierzy³ je rzymskiej Wspólnocie œw. Idziego,
która w 2008 r. obchodzi 40-lecie powstania.
W homilii, wyg³oszonej tam podczas liturgii s³owa, Benedykt
XVI przypomnia³, ¿e w œwi¹tyni tej czci siê pamiêæ licznych
mêczenników. Ju¿ od œredniowiecza s¹ tam relikwie aposto³a
Bart³omieja i œw. Wojciecha. Obecnie szeœæ o³tarzy upamiêtnia
chrzeœcijan ró¿nych wyznañ, którzy w XX w. padli ofiar¹ totalitarnej przemocy komunizmu i nazizmu, albo zostali zamordowani w Ameryce, Azji, Oceanii, Hiszpanii, Meksyku,
Afryce. Daj¹c œwiadectwo wiary, ¿yli oni mi³oœci¹ Chrystusa.
„Wielu ponios³o œmieræ, wype³niaj¹c misjê ewangelizacyjn¹
Koœcio³a przypomnia³ Ojciec Œwiêty. Ich krew zmiesza³a siê z
krwi¹ miejscowych chrzeœcijan, którym przekazano wiarê.
Inni, czêsto bêd¹c mniejszoœci¹, zostali zabici z nienawiœci
do wiary. Liczni wreszcie oddali ¿ycie, by nie opuœciæ potrzebuj¹cych, ubogich, wiernych im powierzonych. Nie ulêkli siê
gróŸb i niebezpieczeñstw. S¹ to biskupi, ksiê¿a, zakonnicy
i zakonnice i wierni œwieccy”.
Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e równie¿ XXI w. ma ju¿ swoich
mêczenników. Przemawiaj¹c po wyjœciu z bazyliki do
wiernych, którzy nie mieœcili siê w jej wnêtrzu, wyrazi³
Wspólnocie œw. Idziego wdziêcznoœæ za pe³nione od 1968 r.
dzie³a apostolskie. Witaj¹c Ojca Œwiêtego, jej za³o¿yciel,
prof. Andrea Riccardi, przypomnia³, ¿e dziœ jest ona obecna
w oko³o 70 krajach ró¿nych kontynentów, s³u¿¹c ubogim,
chorym i ofiarom wojen. Ponadto Benedykt XVI pozdrowi³
pacjentów i personel znajduj¹cego siê równie¿ na Wyspie
Tybrzañskiej szpitala Bonifratrów. (ak/rv, 2008-04-07)
Aleksander Kowalski

Misjonarze, wspó³czeœni
œwiadkowie wiary
Od szesnastu lat 24 marca, w rocznicê zabójstwa Oscara Arnulfo Romero, arcybiskupa Salwadoru (24.03.1980), obchodzony jest w Koœciele Dzieñ Modlitwy i Postu za Misjonarzy
Mêczenników. Poniewa¿ w tym roku przypad³ on w Poniedzia³ek Wielkanocny, prze¿ywany by³ wy³¹cznie w wymiarze
modlitwy, gdy¿ oktawa Wielkanocy znosi post, o czym przypomnia³ i Papie¿ podczas po³udniowego spotkania z wiernymi.
Z danych agencji AsiaNews wynika, ¿e w ubieg³ym 2007 r.
¿ycie za wiarê odda³o przynajmniej 123 mêczenników w 26
krajach. Liczba ta obejmuje nie tylko katolików, ale równie¿
chrzeœcijan innych wyznañ, zarówno duchownych, jak
i œwieckich. Ponad 1/3 z nich zginê³a w Iraku. Na drugim
miejscu czarnej listy znajduj¹ siê Indie z 18 zabitymi za
wiarê, nastêpnie Nigeria i Sudan (10 zabitych), Kolumbia
i Filipiny (5), Pakistan (4) oraz Meksyk, Rosja, Sri Lanka
i Turcja (3), Afganistan, Egipt, Etiopia i Hiszpania (2).
Statystyki agencji AsiaNews nie s¹ jednak pe³ne, gdy¿ zawieraj¹ tylko osoby znane z nazwiska, których œmieræ zosta³a
potwierdzona przynajmniej przez dwa niezale¿ne Ÿród³a.
W rzeczywistoœci lista mêczenników chrzeœcijañskich jest
znacznie d³u¿sza.
Wœród tych, którzy zginêli za wiarê, nie brak i Polaków.
Jak poinformowa³ Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹ (KAI)
ks. Jan Piotrowski, dyrektor Papieskich Dzie³ Misyjnych
w Polsce, listê polskich mêczenników w naszych czasach otwarli dwaj m³odzi franciszkanie konwentualni: o. Zbigniew
Strza³kowski i o. Micha³ Tomaszek, zamordowani dnia
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9 sierpnia 1991 r. w pó³nocnym Peru. Ta lista polskich
mêczenników jednak zosta³a poszerzona w znaczny sposób:
w 1994 r. w Republice Œrodkowoafrykañskiej zosta³ zamordowany kleryk Robert Gucwa, który przygotowywa³ siê do
kap³añstwa w Stowarzyszeniu Misji Afrykañskich; w Kinszasie, stolicy dawnego Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga), zosta³a pobita œmiertelnie s. Czes³awa
Lorek RSCJ; w Kamerunie zastrzelony zosta³ ks. Henryk
Dejneko, oblat. Ale lista misjonarzy mêczenników czy ofiar
bêdzie o wiele d³u¿sza, jeœli siê bêdzie pamiêtaæ równie¿
o chorobach wyniszczaj¹cych organizmy misjonarzy, którzy
po bardzo krótkiej chorobie niespodziewanie pozostawili
swoje m³ode ¿ycie na ziemi afrykañskiej czy amerykañskiej*.
Dzieñ Modlitwy za Misjonarzy Mêczenników w tym roku obchodzony by³ pod has³em: „Wylana za was i za wielu”. Te
s³owa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy kap³ani wypowiadaj¹
podczas ka¿dej Mszy œw. w czasie konsekracji.
Oprac. wed³ug: (jp/asianews, kai).
* Do tych ostatnich nale¿y nasz m³ody wspó³brat, o. Filip
Mac OFM (1962-2003), który przez pewien czas pracowa³
wœród m³odzie¿y na naszych Azorach, a zmar³ nagle, po dziesiêciu latach pracy misyjnej w Afryce, w stolicy Wybrze¿a
Koœci S³oniowej. Dla upamiêtnienia jego œwiadectwa
danego Chrystusowi, proponujê, aby jedno z kó³ m³odzie¿owych naszej parafii przyjê³o go za swego Patrona.

Spotkanie z poezj¹ Jana Paw³a II
Nie potrafiê zrozumieæ, co siê sta³o z czasem. Stan ten trwa
od trzech lat czas niejako przyœpiesza, by za chwilê gwa³townie
zwolniæ. Tak by³o i tym razem. Minionego 5. kwietnia jakby
znów siê zatrzyma³. O godzinie 20:45 wszed³em do naszego
franciszkañskiego koœcio³a na Azorach, gdzie zgromadzeni
wierni trwali w milczeniu wraz z miejscow¹ wspólnot¹
klasztorn¹. Otoczeni œwiat³em tl¹cych siê œwiec, oczekiwali na
rozpoczêcie naszego spotkania z naszym Papie¿em.
W ten wyj¹tkowy wieczór pragnêliœmy ws³uchaæ siê
w g³os Jana Paw³a II, który przed trzema laty powróci³ do
Domu Ojca. Chcieliœmy na nowo poczuæ siê wspólnot¹ podobn¹ do tej, jaka gromadzi³a siê na krakowskich B³oniach
podczas Jego pielgrzymek do Polski. Chcieliœmy ponownie
us³yszeæ Jego g³os i zatrzymaæ siê nad s³owami, które wypowiada³. Tak te¿ siê sta³o.
W naszej parafii s¹ ju¿ tradycj¹ comiesiêczne „Spotkania
z Janem Paw³em II”. To nasze jednak mia³o odrobinê inny
charakter i ró¿ni³o siê od poprzednich. Tym razem zatrzymaliœmy siê nad poezj¹ Papie¿a, aby w ten sposób daæ wyraz
naszego otwarcia siê na Jego przes³anie. Na nasze zaproszenie do wspólnej modlitwy i refleksji odpowiedzia³a bowiem
p. Anna Dymna, znana i ceniona krakowska aktorka Teatru
Starego, której obecnoœæ niezmiernie ubogaci³a nas.
Spotkanie rozpoczê³o siê papieskim „Abba Pater”. G³os
papie¿a wype³ni³ koœció³. Pani Anna podesz³a do pulpitu
i przeczyta³a „Pieœñ o Bogu ukrytym”. Miêdzy wierszami kap³ani
odczytywali fragmenty papieskich homilii, a m³odzie¿ intonowa³a przepiêkne pieœni. G³os pani Anny Dymnej oddawa³
g³êbiê poetyckich tekstów Jana Paw³a II. Wys³uchiwaliœmy siê w
jej interpretacjê „Pieœni o s³oñcu niewyczerpanym” oraz „Tryptyku Rzymskiego”. W oczach kilku osób da³o siê zauwa¿yæ
krêc¹c¹ siê ³ezkê oraz têsknotê za Papie¿em z Krakowa.
Wydawa³o nam siê, ¿e od Jego œmierci minê³o zaledwie
kilka dni, ¿e czas niejako zwolni³ i ju¿ tak nie pêdzi na
z³amanie karku. Na nowo poczuliœmy zapach zniczy ustawionych pod oknem na Franciszkañskiej. Nasze spotkanie
uœwiadomi³o nam, ¿e „dom Ojca”, do którego Papie¿
powróci³, musi byæ gdzieœ bardzo blisko, tu¿ za rogiem. Bo
jak inaczej wyt³umaczyæ to, ¿e czuliœmy Jego obecnoœæ?
Diakon Emanuel Kubiatowski OFM
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Z ¿ycia Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów

O. Herkulan Piotr Malczuk OFM,
biskupem w Odessie
O. Herkulan Piotr Malczuk, z ukraiñskiej Prowincji Braci
Mniejszych – Franciszkanów pod wezwaniem œw. Micha³a
Archanio³a, zosta³ mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym w Diecezji Odessa-Symferopol (Ukraina).
Biskup nominat urodzi³ siê w miejscowoœci RaszkówSwoboda w Mo³dawii, dnia 7 lipca 1965 r. jako syn Witalija
i Pauliny Pogrebnej. Rodzina jego ma korzenie polskie. Franciszkaninem zosta³ 3 stycznia 1989 r., jako student Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Rydze, gdzie te¿, po ukoñczeniu studiów seminaryjnych, otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie 7 czerwca 1992 r., a w rok póŸniej, 22 sierpnia 1993 r.,
jako franciszkanin z³o¿y³ uroczyste œluby zakonne. Studia
specjalistyczne odby³ w Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, które ukoñczy³ doktoratem w zakresie teologii duchowoœci franciszkañskiej w 1998 r.
W swojej Prowincji œw. Micha³a Archanio³a pe³ni³ ró¿ne
obowi¹zki: by³ proboszczem w Po³onnym (1998-1999), potem prze³o¿onym Kustodii œw. Micha³a Archanio³a, a po podniesieniu jej do rangi prowincji prowincja³em (2004-2007).
Nominacja na biskupa, og³oszona 29 marca 2008 r., zasta³a
go na urzêdzie ekonoma Prowincji.
Diecezjê Odesko-Szymforopolsk¹ na Ukrainie erygowa³
Jan Pawe³ II 4 maja 2002 r. Wchodzi ona w sk³ad metropolii
lwowskiej. Pierwszym jej biskupem ordynariuszem zosta³
mianowany biskup Bronis³aw Bernacki. Na katedrê
wyznaczono koœció³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Odessie. Jurysdykcja biskupa diecezji odesko-symferopolskiej rozci¹ga siê na Koœció³ rzymskokatolicki w obwodach chersoñskim, kirowogradzkim, miko³ajewskim,
odeskim oraz w Autonomicznej Republice Krymu (Symferopol). Obszar diecezji zamieszkuje ok. 10 milionów ludzi,
z czego rzymscy katolicy stanowi¹ zaledwie 0,2%, tj. 16.500
wiernych. W 2003 r. na terenie diecezji znajdowa³o siê
15 parafii, w których ³¹cznie pracowa³o 12 ksiê¿y.
Z prowincji zakonnej Biskupa nominata wywodz¹ siê dwaj
inni: bp Leon Dubrawski OFM (ur. 1949), najpierw biskup
pomocniczy (1998-2002), a od 202 r. ordynariusz diecezji
Kamieniecko-Podolskiej; oraz bp Stanis³aw Szyrokoradiuk
OFM (ur. 1956), od 1995 biskup pomocniczy Kijowsko¯ytomierski.
o. Salezy B. Brzuszek OFM

Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek, w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach
16-17. S¹ one okazj¹ do zapoznania siê z celami i formami
dzia³ania Akcji. Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹
„Naszej Wspólnoty”.

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
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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Wspó³pracownik Piusa XII
Nasza parafianka, p. mgr in¿. roln. Barbara MeysztowiczMazurkiewicz, przekaza³a mi swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Wspomnienia o mojej matce” (Kraków 2008, ss. 104, w tym 9 fot.),
której dwa fragmenty wczeœniej drukowaliœmy w „Naszej
Wspólnocie”, z dedykacj¹: „Ojcu Salezemu w podziêce za
tak m¹drze redagowany biuletyn”. Oczywiœcie dedykacja
ta odnosi siê do ca³ego Zespo³u, który niezwykle ofiarnie
i zgodnie pracuje ju¿ czternasty rok. We „Wspomnieniach
o matce” p. Mazurkiewicz m. in. pisze o swoich stryjecznym
bracie, ks. infu³acie Walerianie Meysztowiczu (1893-1982),
zas³u¿onym badaczu dziejów Koœcio³a w Polsce i redaktorze 10. tomowego monumentalnego wydawnictwa na
1000-lecie chrztu Polski pt. „Sacrum Poloniae Millennium
/ Œwiête Tysi¹clecie Polski”. Ostatnio o tym kap³anie Sekcja
Polska Radia Watykañskiego poda³a wiadomoœæ w audycji
pt. „Wspó³pracownicy Piusa XII”, któr¹ chcemy zainteresowaæ równie¿ Czytelników „Naszej Wspólnoty” (o. Salezy).
„W latach II wojny œwiatowej Pius XII zaanga¿owa³ w pomoc ¯ydom licznych katolików. Dotyczy to zw³aszcza jego
wspó³pracowników watykañskich i personelu papieskich
placówek dyplomatycznych oraz rzymskich instytucji
koœcielnych. Szczególna rola w ratowaniu zagro¿onych
zag³ad¹ przypad³a im podczas trwaj¹cej dziewiêæ miesiêcy –
pocz¹wszy od wrzeœnia 1943 roku niemieckiej okupacji
Wiecznego Miasta. W tê wspó³pracê z Papie¿em w³¹czali siê
prawie wszyscy ówczeœni mieszkañcy Watykanu – tak¿e ci,
którzy sami korzystali tam z papieskiej goœcinnoœci. Ju¿
w 1940 roku, gdy Mussolini przyst¹pi³ do wojny po stronie
Hitlera, misje dyplomatyczne pañstw walcz¹cych przeciw
Niemcom musia³y opuœciæ terytorium W³och, w³¹cznie ze
sto³ecznym Rzymem. Dyplomaci akredytowani przy Stolicy
Apostolskiej znaleŸli wówczas schronienie w hospicjum
œw. Marty na terenie Pañstwa Watykañskiego. Byli tam te¿
pracownicy polskiej ambasady przy Watykanie, wœród nich
jej radca kanoniczny, ks. Walerian Meysztowicz.
W swych wspomnieniach, zatytu³owanych „Gawêdy
o czasach i ludziach”, pisze on: „Pamiêtam ¯yda, który
zjawi³ siê w moim pokoju w Watykanie. «Jak siê pan nazywa?» – spyta³em. «Przepraszam, gdzie? W Polsce by³em
Szwarc, na Wêgrzech by³em ostatnio Roth, w Rumunii
Calescu, a jutro, we W³oszech sam nie wiem». I sz³a
opowieœæ cz³owieka zaszczutego, któremu wymordowano
wszystkich najbli¿szych, który cudem jakimœ siê ratuje (…)
Jak tylu innych, zosta³ nakarmiony, móg³ siê umyæ, przebraæ
w nowe ubranie – tych dostarcza³ zamieszka³y w Campo
Santo Teutonico w Watykanie ksi¹dz Irlandczyk. Dosta³
paszport z zostawionej nam rezerwy fa³szywych paszportów.
Dosta³ adres «meliny» w Rzymie. Gdy mrok zapad³, wœród
grzecznie patrz¹cych w gwiazdy gwardzistów szwajcarskich
wyprowadza³em go na Plac œw. Piotra. «Niech¿e Bóg prowadzi»
– mówi³em œciskaj¹c na po¿egnanie rêkê nieszczêœliwca”.
Wspomnienia ks. Meysztowicza wyraŸnie œwiadcz¹, ¿e nios¹c
pomoc ¯ydom, Pius XII móg³ w Watykanie liczyæ na wielu
„wspólników”. Dawali oni przeœladowanym po¿ywienie, odzie¿,
fa³szywe dokumenty, wskazówki, jak i pod jakim adresem ratowaæ zagro¿one ¿ycie. Gwardziœci szwajcarscy – zreszt¹
niemieckojêzyczni, bo do Gwardii zaci¹gano wtedy wy³¹cznie
z kantonów jêzyka niemieckiego – wiedzieli, jak „grzecznie
patrzeæ na gwiazdy”, by nie zauwa¿aæ prowadzonych w stronê
bezpiecznego schronienia uciekinierów. Warta uwagi jest te¿
wzmianka, ¿e irlandzki ksi¹dz dostarczaj¹cy odzie¿y dla
prosz¹cych o pomoc ¯ydów zamieszkiwa³ na terenie Pañstwa
Watykañskiego w niemieckim kolegium przy cmentarzu
Campo Santo Teutonico”. (...)
Aleksander Kowalski

