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Przeciwko duchowej samotnosci (XXVI)

Wdziêcznoœæ pilnie poszukiwana
Wdziêcznoœæ jest wartoœci¹, o której dziœ tak ³atwo siê
zapomina. Niektórzy wyrzuciliby j¹ nawet ze s³ownika, bo
razi swoj¹ stroœwieckoœci¹. W codziennych i barwnych
gazetach nie znajdziesz nigdzie og³oszenia: „Wdziêcznoœæ
pilnie poszukiwana”. Staliœmy siê pewniejsi siebie, bogatsi.
Zwiedzamy œwiat, a nie znamy i nie k³aniamy siê swoim
s¹siadom. Uprawiamy masowo nomadyzm weekendowy,
czyli wycieczki na ³ono natury, aby w niczym nie odstawaæ
od trendów coraz bardziej laickiego œwiata. Tak trudno
powiedzieæ nam z autentyczn¹ wewnêtrzn¹ radoœci¹:
„dziêkujê”, „przepraszam”, „mi³o mi by³o pomóc” itp. Pretensjonalnoœæ, wywy¿szanie siê, a nawet zwyczajne ludzkie
przyzwyczajenia spowodowa³y, ¿e ju¿ od dzieciñstwa
uwa¿amy, i¿ drobne, ba, nawet banalne sprawy, po prostu
nam siê nale¿¹. Taka perspektywa nie zapewni nam jednak
prawdziwego szczêœcia. Jest to droga smutnych ludzi, zgorzknia³ych, niezadowolonych z niczego i z nikogo, prowadz¹ca jedynie do wiecznego narzekania na los, na œwiat,
na innych. Wybitny szwedzki dyplomata i polityk, sekretarz
generalny ONZ, Dag Hammarskjold napisa³: „Wdziêcznoœæ
i gotowoœæ. Otrzyma³eœ wszystko – za nic. Nie wahaj siê, gdy
trzeba daæ to, co przecie¿ jest niczym – za wszystko”.
Jak¿e potrzeba nam odwagi, aby zmieniæ tê egoistyczn¹
perspektywê myœlenia i patrzenia na piêkny bo¿y œwiat. Zobaczyæ i postawiæ siebie w kontekœcie nieustannego daru
„spalania siê w s³u¿bie dla innych”. Nasz¹ zas³ug¹ w tej trudnej, tu³aczej pielgrzymce do Raju mo¿e byæ w³aœnie
wdziêcznoœæ, bo jak powie staro¿ytny filozof Sokrates:
„Bardziej siê ciesz z wyœwiadczonych drugim, ni¿ z odebranych dobrodziejstw, bo za pierwsze masz chwa³ê, a drugie
wk³adaj¹ na ciebie s³odki ciê¿ar wdziêcznoœci”. Dlatego
b¹dŸ wdziêczny za to, co masz, bo chwil szczêœliwych tak
naprawdê jest w ¿yciu niewiele. Jedn¹ z nich mo¿esz byæ
w³aœnie ty sam! Uszlachetniaj ka¿d¹ z nich swoj¹ wdziêcznoœci¹, bo kiedy jeszcze mo¿esz dostrzec wokó³ siebie ogród
ludzkiego losu, dziêkuj, a pomo¿esz innym zrobiæ to samo.
Poucza nas Biblia: „W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie, taka
jest bowiem wola Bo¿a w Jezusie Chrystusie wzglêdem was”
(1Tes 5,18).
B¹dŸ wiêc wdziêczny nawet, gdy bêd¹ nie tylko wzloty,
ale i upadki, a tak¿e coraz to nowe niespodziewane krzy¿e
do poniesienia. Trzymaj tê zapalon¹ œwiecê tak, aby inni mogli odpalaæ swoje œwiece od twojej. Cz³owieka dobrego
i wdziêcznego nigdy nie zast¹pi¹ idee bez g³êbszych
duchowych wartoœci. Za szlachetne cnoty p³aci siê zawsze
najwy¿sz¹ cenê, ale warto. Tam, gdzie jest radoœæ i wdziêcznoœæ, tam zawsze czyste sumienie wyœpiewa: „B³ogos³aw
duszo moja Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103, 2).
Eligiusz Dymowski OFM
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Ad multos annos
Z o. Salezym Bogdanem Brzuszkiem, z okazji
Jubileuszu 50-lecia Jego œwiêceñ kap³añskich
rozmawia Andrzej Stoch
Jest Ojciec jednym z najbardziej rozpoznawalnych
duchownych w naszej parafii. Mam na myœli nie tylko sylwetkê Ojca, ale i to nawet przede wszystkim osobowoœæ,
wyra¿an¹ choæby przez s³owa modlitwy w czasie odprawianych Mszy, czy s³owa nauk w konfesjonale. Zadajemy sobie pytanie, sk¹d wziê³a siê w Ojcu tak widoczna
m¹droœæ, prostota i g³êbia wiary. „Bóg da³!” niewiele wyjaœnia, bo dary Nieba trzeba jeszcze chcieæ, i umieæ wzi¹æ.
Z myœl¹ o tym pozwalam sobie prosiæ Ojca o parê s³ów
o sobie.
W du¿ej mierze jesteœmy ukszta³towani przez dom,
koœció³ i szko³ê. Owoc mo¿e byæ dorodny lub marny:
wszystko zale¿y od urody ziarna, ¿yznoœci gleby i od
starannoœci rolnika. Proszê o parê s³ów oceny œrodowiska, które Ojca wyda³o.
S³owa Pana Doktora onieœmielaj¹ mnie, ale spróbujê coœ
powiedzieæ o sobie. Urodzi³em siê w 3 I 1933 r. w wiejskiej
chacie, pamiêtaj¹cej jeszcze XIX wiek, chacie mojej Babki,
Marianny, z domu Solis, wdowy po Szczepanie Zarzyckim,
we wsi Chruœlina, na Wy¿ynie Lubelskiej, 10 km od Wis³y,
na po³udniowych krañcach powiatu Pu³awy. Rodzice moi, to
Franciszka i Stanis³aw, syn Bronis³awy Rafalskiej i Jozefa
Brzuszka, stelmach. Wieœ nasza, lokowana na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku, wesz³a do historii Powstania Styczniowego (1863-1865): w jej lasach stoczy³y
bitwy z Moskalami oddzia³y Lelewela-Borelowskiego
(rodem z krakowskiego Zwierzyñca) i gen. HeidenreichaKruka (ta druga zwyciêska). Walki toczy³y siê tak¿e na polu
moich pradziadków ze strony Ojca, Jana Brzuszka i Marianny z Lipniowskich. Wieœ liczy 4 km d³ugoœci i rozci¹ga siê
ze wschodu na zachód wzd³u¿ rzeczki Podlipie, zasobnej
w wody, p³yn¹cej wœród wierzb, olch i topól, poprzez b³onia
i ³¹ki, w lecie pe³ne ptactwa (czajki, rybitwy i bociany) i pachn¹cych traw, zió³ i kwiatów. Domy mieszkalne zbudowane
by³y lekkim ³ukiem na pó³nocnej stronie starorzecza, z drog¹
za stodo³ami, utwardzon¹ dopiero w na pocz¹tku latach
szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Dalej na wzgórzu
rozci¹ga³y siê urodzajne, lessowe pola a¿ do sporego kompleksu leœnego naszej i s¹siednich wsi, poprzecinanego
g³êbokimi w¹wozami. Las ten, a tak¿e ten od strony zachodniej, by³ rajem dla grzybiarzy i zbieraczy czarnych jagód
z ca³ej okolicy. Na rzece by³y dwa m³yny wodne (jeden z ¿arnami, a drugi tak¿e z pytlem), a obok nich piêkne du¿e stawy
rybne. Miejscem zabaw by³y pastwiska, a tak¿e glinianki,
z niewielkimi stawami, zaros³ymi sitowiem i wisem (tatarakiem), pozosta³oœæ po cegielni dworskiej, w czêœci nabytej przez pradziadków, Anastazjê z Chomickich i Karola
Rafalskich.
cd. na s. 3
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3.07. – Czwartek: o godz. 9 udamy siê pos³ug¹ duszpastersk¹ do chorych naszej parafii; o godz. 16:30 koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia; o godz. 17. Msza œw. w intencji Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja.
4.07. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: O godz. 18. Nabo¿eñstwo
do Najœw. Serca Pana Jezusa; o godz. 18:30 Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
5.07. – Sobota: o godz. 17:45 Nabo¿eñstwo pierwszej soboty
miesi¹ca do Niepokalanego Serca NMP; o godz. 18:30 Msza
œw. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP, o godz. 21.
„Wieczór z Janem Paw³em II” – spotkanie modlitewno-refleksyjne.
6.07. – Niedziela: o godz. 19 Adoracja Najœw. Sakramentu.
13.07. – Niedziela: o godz. 18 – Msza œw. intencji Ró¿
¯ywego Ró¿añca; Ogólnopolska pielgrzymka Kó³ Przyjació³
Radia Maryja na Jasn¹ Górê.
19.07. – Sobota: Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich na Jasn¹ Górê.
25.07. – Pi¹tek: Œwiêto œw. Krzysztofa, patrona kierowców;
po wieczornej Mszy œw. poœwiecenie pojazdów mechanicznych.

Matka Teresa, PójdŸ, b¹dŸ moim œwiat³em. Opracowanie i komentarz Brian Kolodiejchuk MC, Wyd. „Znak”,
Kraków 2008.
Nak³adem Wydawnictwa „Znak” ukaza³a siê niezwyk³a
i poruszaj¹ca w swej treœci ksi¹¿ka Matka Teresa, PójdŸ,
b¹dŸ moim œwiat³em. S¹ to dotychczas nieznane, prywatne
pisma Œwiêtej z Kalkuty, zebrane i opracowane przez Briana
Kolodiejchuka. Mimo tego, i¿ od œmierci Matki Teresy
minê³o ponad 10 lat, jej postaæ wci¹¿ fascynuje i zadziwia.
Trudno bowiem poj¹æ, jak ta drobna i cicha, choæ zawsze
uœmiechniêta zakonnica zdo³a³a zbudowaæ potê¿ne „dzie³o
mi³osierdzia”, obejmuj¹ce liczne domy opieki, hospicja,
przytu³ki i szpitale, niemal we wszystkich krajach œwiata?
W czym tkwi³o Ÿród³o jej mocy przyci¹gania, któremu
ulega³o tak wielu ludzi? OdpowiedŸ jest jedna Jezus. W jednym z listów do swojego kierownika duchowego wyzna³a:
„Od dzieciñstwa Serce Jezusa by³o moj¹ pierwsz¹ mi³oœci¹.
Ka¿dy pi¹tek jest dla mnie œwiêtem Najœwiêtszego Serca.
Uwielbiam Mszê ku Jego czci, bo tam w oratorium rozbrzmiewaj¹ s³owa: „Czy uczynisz to dla mnie?”
Takie w³aœnie pytanie kilkakrotnie kierowa³ do niej Jezus
podczas kolejnych objawieñ, prosz¹c, by by³a Jego œwiat³em.
Powiedzia³a „tak” i przyrzek³a niczego Mu nie odmawiaæ.
Ktoœ trafnie nazwa³ j¹ kobiet¹ „ca³¹ sob¹, namiêtnie zakochan¹ w Jezusie”. Dla Jezusa by³a gotowa na wszystko, pozostaj¹c wy³¹cznie „o³ówkiem w Jego rêku”. On by³ jej si³¹
i moc¹. Do koñca swych dni nios³a Chrystusa do domów i na
ulice slumsów, miêdzy chorych i umieraj¹cych, miêdzy
¿ebraków i dzieci ulicy. Jedna z jej Sióstr tak wspomina:
„Matka musia³a doznawaæ mêczarni. Jej ci¹g³e podró¿e
w zat³oczonych wagonach wy³¹cznie trzeciej klasy, codzienne wyjœcia do slumsów w kurzu i pyle, zmêczenie, g³ód,
pragnienie, brak prywatnoœci – drzwi do pokoju mia³a
zawsze otwarte – brak wentylatora, w¹skie stalowe ³ó¿ko: to
wszystko i jeszcze wiêcej bez s³owa skargi. Codziennie
mówi³a po prostu „wszystko dla Jezusa”. Mimo tego, ¿e
nigdy nie pragnê³a rozg³osu, pos³uszna woli Bo¿ej, spotyka³a
siê z najwiêkszymi tego œwiata. Przemawia³a na konferencjach i spotkaniach, g³osz¹c wszystkim przes³anie mi³osierdzia. Podczas otrzymywania Pokojowej Nagrody Nobla
zachêca³a zebranych: „Wszyscy mo¿emy byæ misjonarzami
mi³oœci, zaczynaj¹c od w³asnego domu, kochaj¹c siê i troszcz¹c o siebie”, zaœ na Synodzie Biskupów w 1980 r.
wskazywa³a na samotnoœæ, jako nowy rodzaj ubóstwa: „Czy
wiemy, kim s¹ nasi ubodzy? Czêsto mamy cierpi¹cych,
starych, niechcianych blisko nas, a my nawet ich nie znamy.
Nie mamy czasu nawet siê uœmiechn¹æ. (...) Nasi ubodzy s¹
wspania³ymi ludŸmi. Nie potrzebuj¹ naszej litoœci, ale
naszego szacunku i pe³nej wyrozumienia mi³oœci. Oni tak¿e
zostali stworzeni przez tê sam¹ kochaj¹c¹ rêkê Boga, by kochaæ i byæ kochanym”.
Wszyscy, którzy mieli szczêœcie zetkn¹æ siê z Matk¹
Teres¹, zwracali uwagê na promieniuj¹c¹ od niej radoœæ
i pokój. Jeden z jej spowiedników, ks. Van der Peet, wyzna³:
„Ilekroæ spotyka³em Matkê, opuszcza³o mnie wszelkie
skrêpowanie i natychmiast sp³ywa³ na mnie spokój. Czêsto
mnie zdumiewa³o, jak ktoœ, kto na codzieñ obcowa³ z cierpi¹cymi, wci¹¿ mo¿e siê uœmiechaæ i sprawiaæ, ¿e inni czuj¹ siê
szczêœliwi”. Matka przywi¹zywa³a du¿¹ wagê radosnej postawy wobec bliŸnich i niezmiennie poucza³a swoje Siostry,
¿e radosnego dawcê Bóg mi³uje: „Jeœli nie idziecie do ludzi
z radosn¹ twarz¹, to tylko zwiêkszacie ich smutki i niedole”.
Nikt jednak nie domyœla³ siê, ¿e za szerokim uœmiechem
Matki kryje siê otch³añ cierpienia, jej wewnêtrzna Kalwaria.
Najg³êbsze bowiem aspekty swojej relacji z Bogiem utrzymywa³a w ukryciu.
cd. na s. 7

Franciszkañski Zakon
Œwieckich
Litwa – Kapitu³a Krajowa FZŒ
W klasztorze Braci Mniejszych w Kretyndze odby³a siê od
11 do 13 IV 2008 r. wyborcza Kapitu³a krajowa FZŒ na Litwie. Rano 12 kwietnia rozwa¿ano w grupach na temat priorytetów dla Wspólnoty Krajowej na najbli¿sze trzech lecie.
Po po³udniu odby³a siê sesja wyborcza, podczas której wybrano now¹ Radê Krajow¹ Litwy i nowego Ministra Krajowego, którym jest br. Algimantas Andziulis. Radnym
miêdzynarodowym zosta³ wybrany ponownie br. Nerijus Èapas, by³y Minister krajowy. Dzieñ zakoñczy³a uroczysta
Msza œwiêta, któr¹ sprawowa³ Fr. Astijus Kungys OFM,
Minister Prowincji œw. Kazimierza. Rankiem 14 kwietnia
Wilhelmina Visser-Pelsma FZŒ i Fr. Ivan Matiæ OFM odbyli
braterskie spotkanie w Wilnie z Ministrem Prowincjalnym
i jego Definitorium, aby podzieliæ siê niektórymi informacjami i aktualnoœciami odnoœnie Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich i M³odzie¿y Franciszkañskiej (MF) w œwiecie,
a szczególnie na Litwie. Wieczorem Fr. Ivan spotka³ siê
z m³odymi franciszkanami z Wilna oraz z Fr. Algirdas Malakauskis OFM, ich asystentem krajowym. Na Litwie s¹ 32
Wspólnoty lokalne FZŒ, razem licz¹ce blisko 500 cz³onków,
zrzeszonych w 6 Wspólnotach Regionalnych. Jest tak¿e
spora liczba M³odzie¿y Franciszkañskiej w Wilnie, Kretyndze, K³ajpedzie i Kownie. M³odzie¿ ta, z pomoc¹ swoich
asystentów duchowych, przygotowuje V Europejski Kongres M³odzie¿y Franciszkañskiej, który odbêdzie siê na Litwie w sierpniu 2009 r. Kongres ten bêdzie wa¿ny z dwóch
powodów: po pierwsze, dlatego, ¿e MF na Litwie powsta³a
dziêki uczestniczeniu kilku m³odych w II Europejskim Kongresie MF, który odbywa³ siê w Portugalii w 2001 r.; po
drugie, dlatego, ¿e w 2009 r. MF Europy bêdzie obchodzi³a,
wspólnie z MF na Litwie, 800-lecie objawienia siê charyzmatu franciszkañskiego. Cytujemy za: „Fraternitas”, wyd.
polskie, tom 41, nr 144 (01. 06. 2008). OSBB
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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Dom, w którym siê urodzi³em, by³ drewniany, sk³adaj¹cy
siê sionki i komory oraz izby mieszkalnej z dwoma niewielkimi oknami, po³udniowym i wschodnim, z kuchni¹ z okapem i wielkim chlebowym piecem, i glinian¹ pod³og¹. Od
pó³nocy do domu przylega³o czworok¹tne podwórko, otoczone z dwu stron zabudowaniami gospodarczymi. Wszystkie budynki by³o kryte strzech¹. Przed domem by³a studnia
i ros³y dwie du¿e sokory, zaœ obok malinowy ogródek
i jab³oñ, a dalej du¿y ogród warzywny, tzw. grzêdy.
Ojciec piêknie opisuje to, co dosta³ od Pana Boga. A co
od ludzi...?
W takim otoczeniu spêdzi³em pierwsze trzy lata ¿ycia pod
opiek¹ Matki, Babki, dwu ciotek i wuja. Jesieni¹ 1935 r.
przeprowadziliœmy siê do nowego, drewnianego domu,
zbudowanego przez Ojca na zachodnim krañcu wsi, ale
jeszcze niewykoñczonego. W dwu izbach Ojciec urz¹dzi³ sobie warsztat ko³odziejski, a w trzeciej mieszkaliœmy.
W warsztacie tym spêdza³em wiele czasu. W mieszkaniu zaœ
ca³ymi dniami s³ychaæ by³o zgrzyt pi³y i stukanie m³otka. Do
tego dochodzi³y g³osy rozmów Ojca z klientami, które
z czasem sta³y siê Ÿród³em mojej wiedzy w bardzo wielu
sprawach. Dwie morgi pola, z których jedna by³a oddalana
od domu o kilometr, uprawia³a Matka. W roku 1935 przyszed³ na œwiat brat Henryk, obecnie o. Emil, a w 1938 r. siostra Jadwiga. Sta³ym zajêciem moim i rodzeñstwa, mniej
wiêcej od szóstego roku ¿ycia, by³o pasanie krów, a póŸniej
tak¿e pomoc Matce w pracach gospodarczych. Do czasu
pójœcia do szko³y, mówiliœmy jak wszyscy mieszkañcy
gwar¹ ma³opolsk¹, z lekkim mazurzeniem.
Drewniany budynek Siedmioklasowej Szko³y Powszechnej sta³ poœrodku wsi, za rzek¹, w pobli¿u wsi Owczarnia.
Chodzi³em do niej od wrzeœnia 1940 r. b³oniem, na którym
od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni pas³y siê stada krów
i gêsi, i ³¹kami, wiosn¹ – podmok³ymi, zaœ w zimie poprzez
zaspy œnie¿ne. W szkole tej uczy³y siê dzieci z trzech wsi.
Lekcje odbywa³y siê w trzech du¿ych izbach, równoczeœnie
dla dwóch klas. Podczas okupacji wolno by³o u¿ywaæ tylko
podrêczników do przyrody i religii. Kiedy w 1944 r. front
stan¹³ na Wiœle, we wrzeœniu naukê rozpocz¹³em w klasie
czwartej. Poniewa¿ wieœ by³a spalona, nie mieliœmy podrêczników, ale za to dobrych nauczycieli. Uczyli nas:
W³adys³aw Góralski, ludowiec, kierownik szko³y od 1924 r,
Józef Kwiatek oraz Tadeusz i Maria Kobyliñscy, jak siê
póŸniej dowiedzia³em – AK-owcy. Pan Kobyliñski, ucz¹c
geografii z podrêcznika przedwojennego, nie pomin¹³
Wileñszczyzny, Polesia oraz Wo³ynia i Podola. A kiedy
mówi³ o Zwi¹zku Radzieckim na podstawie œwie¿o wydanej,
obowi¹zkowej broszury, z uœmiechem recytowa³: „Teraz
w Polsce bêdzie dobrze, bardzo dobrze. Poci¹gi jad¹ce na
wschód bêd¹ ciê¿ko sapa³y: sa³o sachar, sa³o sachar, zaœ
w powrotnej drodze tak leciutko i radoœnie: spiczki tabak,
spiczki tabak”. Poniewa¿ po ukoñczeniu klasy pi¹tej zosta³em przerzucony do siódmej, œwiadectwo ukoñczenia szko³y
powszechnej otrzyma³em w 15 roku ¿ycia.
Oczywiœcie, by³ te¿ i koœció³...
Koœció³ parafialny mieliœmy we wsi Boby, bêd¹cej przed³u¿eniem naszej wsi. Jest to œwi¹tynia neogotycka, trzynawowa z transeptami i 36 metrow¹ wie¿¹, zbudowana w latach
1907-1914, której nie powstydzi³by siê nawet Kraków. Niestety by³ on odleg³y od naszego domu 5 km, które trzeba by³o
pokonywaæ pieszo, gdy¿ konia nie mieliœmy. Rodzice byli
praktykuj¹cy i dbaj¹cy o nasze religijne wychowanie. Do
koœcio³a z koniecznoœci chodzili na zmianê. Religii w szkole
uczyli nauczyciele œwieccy. Do pierwszej Komunii przez
dwa miesi¹ce przygotowywa³ dzieci z ca³ej parafii ks. Hen-

ryk Nabielec, góral, tak jak proboszcz, ks. Marcin Œlósarz
(zm. 1947), spod Myœlenic. Po nim nasta³ œwi¹tobliwy
ks. Dominik Maj, by³y wiêzieñ obozu koncentracyjnego
w Dachau. Do wielkanocnej spowiedzi szliœmy ca³¹ szko³¹,
nios¹c po dwa jajka na wykupienie kartki od organisty.
Ojciec prenumerowa³ „Rycerza Niepokalnej” i by³ pe³en
uznania dla Ojca Maksymiliana Kolbego. Prenumerowa³
równie¿ „Rolnika Polskiego”, który zamieszcza³ Ewangeliê.
W naszym wychowaniu odgrywa³ pewn¹ rolê brat Ojca, Julian,
a tak¿e ca³e œrodowisko i koledzy: Olek Kloc, Edek Mierzwa
i Cze-chu Kaczmarek, syn bardzo zacnych gospodarzy,
wysiedlonych ze Szlachcina k. Œrody Wielkopolskiej.
Ju¿ dwakroæ Ojciec wspomnia³ czasy wojny. Jaki wp³yw
na Ojca widzenie œwiata mia³a II wojna œwiatowa?
Krótko mówi¹c, mia³a ona olbrzymi wp³yw na moje ¿ycie,
psychikê i pogl¹d na œwiat. W chwili jej wybuchu liczy³em 6
lat i 7 miesiêcy. W naszej wsi nie by³o dzia³añ wojennych ani
w 1939, ani te¿ w 1944 r., ale wydarzenia, jakie mi utkwi³y
w pamiêci, s¹ straszne. Pierwszych wojskowych niemieckich
zobaczy³em oko³o 17 IX 1939 r. By³ to patrol konny, z³o¿ony
chyba z piêciu jeŸdŸców, starszych mê¿czyzn, chyba z poboru.
Pada³ lekki deszcz, schronili siê w stodole stryja. Ciekawoœæ
zwyciê¿y³a i poszed³em tam. PrzyjaŸnie odnosili siê do gospodarzy, których z s¹siedztwa przysz³o kilu. Czyœcili lufy
karabinów. Ostatniego widzia³em w gor¹ce dnie sierpniowe
1944 r. By³ to wysokiej rangi oficer, krocz¹cy dumnie, którego
pod karabinem prowadzi³ radziecki ¿o³nierz.
cd. na s. 4
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Potem w ró¿nych okolicznoœciach ogl¹da³em ich wielu,
poczynaj¹c od znêcaj¹cych siê nad s¹siadem za to, ¿e nie
odda³ kontyngentu ze zbo¿a; widzia³em ich kilkakrotnie
rabuj¹cych ¿ywy dobytek w ca³ej wsi, tak¿e w naszej oborze,
spêdzaj¹cych mê¿czyzn i wybieraj¹cych 12 zak³adników do
obozu w Majdanku k. Lublina, wioz¹cych na wozie znanych
mi gospodarzy, Solisa i Zaj¹cow¹, których rozstrzelali pod
lasem, a¿ po pacyfikacjê 4 VI 1944 r. naszych wsi, Chruœliny
i Owczarni oraz czêœciowo Bobów, z samolotów i z ziemi.
Weszli wtedy i do naszego domu. Zastali nas modl¹cych siê
przed obrazem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który Matka
ustawi³a na stole. Domu nam jednak nie podpalili. Zginê³o
wtedy kilkoro ludzi, w tym kolega szkolny Czesiek Siudym
i nieco starsza Izydorczykówna, córka wysiedlonych gospodarzy z Kujaw czy Pomorza, oraz Neciowa, s¹siadka Babki,
zaczadzona z trojgiem ma³ych dzieci, których dobrze
zna³em, a potem widzia³em le¿¹cych na dró¿ce, opodal
doszczêtnie spalonego gospodarstwa. Przera¿aj¹cy by³ tak¿e
widok zabitych i spalonych zwierz¹t wœród pogorzelisk
licznych gospodarstw.
Boleœnie prze¿y³em w styczniu 1942 r. œmieræ i pogrzeb
stryja Juliana, który zmar³ na skutek tortur doznanych od
jeñców radzieckich, zbieg³ych z obozu w Poniatowej. ¯¹dali
od niego broni, któr¹ mia³ posiadaæ z 1939 r., co by³o
nieprawd¹. Potem przysz³y inne wydarzenia, jak na dziecko,
koszmarne. W maju 1944 r. otarcie siê o bratobójczy atak
oddzia³ów partyzanckich Armii Ludowej (AL) na stacjonuj¹cych we wsi Owczarnia ¿o³nierzy Armii Krajowej (AK)
i rozstrzelanie 18 z nich. Potem ich transport na rozkaz Niemców na posterunek policji do Opola Lub. Nied³ugo potem, na
pocz¹tku lipca, ogl¹da³em podobny transport kilkudziesiêciu
innych partyzantów, poleg³ych tak¿e w bratobójczym boju
w niedalekiej wiosce. Strasznym widokiem by³y transporty
rannych ¿o³nierzy radzieckich pod Wis³¹, a tak¿e pogrzeby,
zmar³ych z ran w lazarecie w pobliskim lesie. Tych prze¿yæ
by³o jednak znacznie wiêcej, których wówczas nie rozumia³em, ale ¿adne z nich nie by³o mi obojêtne. Postawi³y te¿
wiele pytañ na ca³e ¿ycie.
Jeden totalitaryzm odszed³, przyszed³ drugi. Jak Ojciec
„wita³” nadejœcie komunizmu?
Przede wszystkim to, ¿e nigdy nie sta³ siê mi on bliski, chocia¿ sia³ zamêt. O komunizmie s³ysza³em doœæ wczeœnie, ale
uœwiadomienie przychodzi³o powoli. Pocz¹tkowo w mia³em
w g³owie chaos, bo z jednej strony radowa³em siê z wolnej
i odbudowuj¹cej siê Polski, a równoczeœnie sz³o wprowadzanie jakiegoœ nowego ustroju, który budzi³ lêk. Partyzantka komunistyczna werbowa³a zwolenników, ale Ojciec nasz
nie nale¿a³ do ¿adnego ugrupowania, s³ysza³em nawet, jak
odmówi³ stanowczo jakiemuœ propagandziœcie. W czasie
frontu na Wiœle mieliœmy na kwaterze dwóch radzieckich
so³datów, w tym politruka, który bardzo grzecznie mówi³ coœ
o spra-wiedliwym ustroju, o nowych granicach Polski, o
Wandzie Wasilewskiej, i wrêczy³ nam nawet portret Stalina,
który podar³em. We wrzeœniu 1944 r. przyjecha³o do szko³y
wojskowe kino z filmem o Zwi¹zku Radzieckim, w tym
osobny o zbrodni katyñskiej, rzekomo dokonanej przez
Niemców, o czym dot¹d nie s³ysza³em, ale póŸniej uœwiadomi³em sobie, ¿e „na z³odzieju czapka gore”. W 1944 r. odbywa³y siê wybory. W czasie drogi do szko³y jakiœ konny
wrêczy³ mi kartki do g³osowania z numerem „4” (na ludowców). W szkole da³em jedn¹ z nich starszemu koledze, wiedz¹c,
¿e jego rodzina komunizuje, za co dosta³em od niego po g³owie.
Zaczê³a siê akcja zak³adania rolniczych spó³dzielni produkcyjnych, ale moja wieœ by³a daleka od tej idei. Na jarmarkach
puszczano kozy z szyldem na szyi: „Ja biedna koza bêdê
chodziæ od wozu do wozu, ale nie pójdê do ko³chozu”.
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Wnet ludziom odechcia³o siê ¿artów...
We wrzeœniu 1947 poszed³em do szko³y zawodowej do
Kazimierza Dolnego. Pierwszy rok by³ stosunkowo znoœny.
W niedzielê wszystkie szko³y do koœcio³a sz³y kolumnami,
po przyjêciu raportu ze stanu obecnoœci przez dyrektora lub
wychowawcê. Potem nasili³y siê ró¿ne akademie ku czci
Generalissimusa Stalina, obros³y w „przepych” pochody
pierwszomajowe. Jednego roku nawet zawieziono nas statkiem do Pu³aw. W szkole mia³em dwóch dobrych kolegów,
ale komunistów (jeden by³ synem uczestnika rewolucji
w samym Petersburgu). M³odzie¿ by³a w rozterce, chcia³a
dzia³aæ, ale na placu pozostawa³y resztki harcerstwa, PCK
i propagowany g³ównie Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej (ZMP).
Oczy jednak otwiera³ fakt, ¿e g³osi³ on, i¿ mog¹ doñ nale¿eæ
tak¿e katolicy, ale w praktyce walczy³ on z religi¹ i zakazywa³ chodziæ do koœcio³a. Odrabialiœmy w ramach szko³y
tak¿e S³u¿bê Polsce (SP). W 1950 r. zorganizowano w Pu³awach zlot szkó³ z ca³ego powiatu. Na placu staliœmy
w kolumnach. Po odœpiewaniu hymnu m³odzie¿y socjalistycznej, przy naszej kolumnie nagle pojawi³o siê dwóch funkcjonariuszy i zabra³o kolegê z pierwszego szeregu.
Przesiedzia³ trzy dni w areszcie za to, ¿e zamiast œpiewaæ
pe³n¹ piersi¹ „Gdy zwyciê¿y zwi¹zek nasz bratni, bój to
bêdzie ostatni”, on nuci³: „bój to bêdzie o zupê”.
I w tej atmosferze pojawi³o siê w Ojcu powo³anie!
We wrzeœniu 1950 r. wdzia³em habit franciszkañski
w klasztorze w Pilicy. By³o nas 10 nowicjuszy. W styczniu
trzech z nas wezwano na komisjê poborow¹ do S³u¿by Polsce
(SP) w Olkuszu. Pojechaliœmy w mroŸny, œnie¿ny dzieñ
saniami przez Ogrodzieniec z bratem Andrzejem, kwestarzem. Pytano mnie o proces wolbromski, o którym na
szczêœcie nie mia³em pojêcia. Ostatecznie nie zaci¹gniêto nas
do tej roboczej, m³odzie¿owej organizacji. W czasie mojej
nauki w zakonnym Studium Humanistycznym w Wieliczce,
w 1952 r. w³adze chcia³y je zlikwidowaæ. Funkcjonariusz UB
oœwiadczy³, ¿e za³atwi mi naukê w szkole lotniczej, na co siê
oczywiœcie nie zgodzi³em. Wtedy pad³o pytanie: „A jak
zamkniemy wam tê szko³ê, to, co bêdziecie robiæ?” Odpowiedzia³em stanowczo: „Bêdê siê uczy³ sam”. Podobn¹
rozmowê mia³em, kiedy w 1974 r. stara³em siê o paszport na
wyjazd do Italii na kurs jêzyka i kultury w³oskiej na Uniwersytet w Perugii. Rozmawiaj¹cy funkcjonariusz upomina³, aby
nie mówiæ tam Ÿle o Polsce Ludowej. Przy zdawaniu paszportu
oœwiadczy³em mu, ¿e w obcym kraju mówienie Ÿle o OjczyŸnie
w³aœciwie jest niemo¿liwe. W takiej to atmosferze samoobrony
up³ynê³y moje m³odzieñcze lata. By³a to szko³a twarda, ale otwieraj¹ca oczy na wiele spraw i hartuj¹ca duchowo.
Czy powo³anie do stanu duchownego, do oddania siê na
s³u¿bê Bogu, przysz³o do Ojca jako d³ugo przemyœliwana
decyzja, czy raczej jak znalezienie z³otego pierœcienia na
drodze?
Na pewno w tej decyzji nie by³o ¿adnego manifestu politycznego, by³em na to za m³ody, ani te¿ jakiegoœ wyrachowania, tj. liczenia na ³atwe ¿ycie, czy jakieœ profity materialne.
Nie myœla³em te¿ o wst¹pieniu do seminarium diecezjalnego.
Nie by³o to równie¿ „dekowanie siê”, aby uchyliæ siê od
s³u¿by wojskowej, co mi wmawia³ referent do spraw wojskowych w Wieliczce. By³a to œwiadoma decyzja, podjêta
w trzecim roku nauki w szkole zawodowej, z ca³¹ œwiadomoœci¹ trudów, jakie mnie czeka³y. Moje przygotowanie do
kap³añstwa w zakonie mia³o trwaæ 9 lat: rok nowicjatu, dwa
lata nauki w szkole œredniej i szeœæ lat studiów seminaryjnych. Po drodze, równolegle ze studiami seminaryjnymi,
jeszcze rok przygotowywania siê do matury pañstwowej. Bez
³aski Bo¿ej by³oby to wszystko niemo¿liwe do urzeczywistnienia. W trzy lata po mojej decyzji, ku zaskoczeniu Rodziców, w poszed³ moje œlady tak¿e brat Henryk.
cd. na s. 5
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Ojciec bywa³ we W³oszech, jakie by³y podstawy formalne tych wizyt?
Tak, w s³onecznej Italii by³em kilka razy. A powodów by³o
te¿ kilka: potrzeba nauczenia siê jêzyka, praca na rzecz spraw
beatyfikacyjnych, udzia³ w kongresach naukowych, chêæ
poznania kraju, ale tak¿e zdrowie. W 1970 r. objawi³ siê
u mnie ostry, jak siê okaza³o, ju¿ przewlek³y nie¿yt górnych
dróg oddechowych z powa¿nymi powik³aniami, co zagra¿a³o, wed³ug orzeczenia lekarzy, nie tylko mojej pracy dydaktycznej i kap³añskiej, ale tak¿e ¿yciu. Wtedy miêdzy
innymi zalecano mi okresow¹ zmianê klimatu. Ponadto za
ka¿dym razem udawa³o mi siê przemyciæ po kilka ksi¹¿ek
teologicznych, które przez d³ugi czas cenzura zatrzymywa³a,
a które s³u¿y³y mi w wyk³adach. Nauczaj¹c teologii w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy i Instytucie Katechetycznym w Krakowie, niejako z obowi¹zku odby³em
miesiêczn¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej (1980), korzystaj¹c z goœciny w sanktuariach obs³ugiwanych przez naszych
wspó³braci franciszkanów. Uczestniczy³em tak¿e w Miêdzynarodowym Kongresie Mariologicznym w sanktuarium
w Kevelaer (RFN, Nadrenia i Westfalia, 1987). Dziêki
naszemu o. Piotrowi Gr¹¿awskiemu, pracuj¹cemu w Eggenfelden, a wczeœniej gwardianowi klasztoru w Landshut,
by³em tak¿e w Bawarii. Zaœ z potrzeby serca pielgrzymowa³em do Wilna i do Lwowa. Nie trzeba chyba udowadniaæ, ¿e podró¿e kszta³c¹, co obficie owocuje, kiedy siê
naucza innych.
Czy franciszkañski Asy¿ zdaniem Ojca ma w sobie coœ
z Góry Tabor?
Oczywiœcie, nawiedzenie miejsc, w których urodzi³ siê, ¿y³
i dzia³a³ œw. Franciszek, dziœ o wielkiej wymowie sanktuariów, mo¿e byæ g³êbokim prze¿yciem duchowym, które niejako przypomina prze¿ycia Aposto³ów w czasie przemienienia
Chrystusa na Taborze. Ale ten temat wymaga odrêbnego
potraktowania.
Oczywiœcie, jest tu szereg w¹tków, choæby poczucie
„fizycznego” dotkniêcia transcendencji, ale s³usznie,
zostawmy ten temat licznym w naszej parafii czcicielom
œw. Franciszka. My, parafianie, znamy Ojca z pos³ugi
kap³añskiej w naszym koœciele, w konfesjonale, ale nie
wiele wiemy o pracy naukowej Ojca. Z wydanych przez
Ojca prac wiemy o zainteresowaniu Ojca „duchem
Asy¿u”, a jakie s¹ inne pola dzia³alnoœci i ich plony?
Opublikowa³em ponad trzysta artyku³ów naukowych
i popularno-naukowych z teologii dogmatycznej, historii
teologii, franciszkanizmu, hagiografii, dialogu ekumenicznego i miêdzyreligijnego, oraz ponad dwieœcie innych na
ró¿ne tematy, zw³aszcza w biuletynie naszej prowincji zakonnej „Nasze Dzisiaj, a tak¿e w naszym parafialnym „Nasza
Wspólnota”. Moje artyku³y m.in. s¹ w „Encyklopedii Katolickiej”, „Polskim S³owniku Biograficznym” i w „S³owniku Polskich Teologów Katolickich”, a tak¿e prace
w „Aktach” beatyfikacyjnych, nosz¹cych ³aciñski tytu³ „Positio”, b³. Jana XXIII, papie¿a, b³. Marceliny Darowskiej,
za³o¿ycielki Sióstr Niepokalanek, b³. polskich Mêczenników
II wojny œwiatowej i S³ugi Bo¿ego Brata Alojzego Kosiby.
Redagowa³em tak¿e, przy wspó³pracy o. Zenona Stysia OFM,
dyrektora naszego Centrum Franciszkañskiego w Warszawie,
7 tomów serii wydawniczej „Jeden jest Pan”, poœwiêconej dialogowi z innymi religiami w duchu œw. Franciszka.
Wiadomo mi, ¿e Ojciec ma bogat¹ przesz³oœæ nauczycielsk¹ proszê powiedzieæ naszym Czytelnikom, czego
i gdzie Ojciec naucza³ studentów i dyplomantów?
Naucza³em teologii fundamentalnej (apologetyki), wybranych traktatów z teologii dogmatycznej i zagadnieñ
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ekumenicznych w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy (1971-1992), ca³oœci teologii dogmatycznej w Wy¿szym
Instytucie Katechetycznym, prowadzonym przez Siostry
Urszulanki (1978-1999), oraz teologii dogmatycznej w Studium Teologii dla Œwieckich przy Wydziale Teologicznym
PAT w Krakwie (1980-1998), w tym przez 4 lata wybrane
traktaty dogmatyczne w Archidiecezjalnym Wy¿szym Seminarium Duchownym; po roku naucza³em apologetyki
w Seminarium Paulinów w Krakowie na Ska³ce i Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Od 1992 roku
wyk³adam teologiê fundamentaln¹ i dogmatyczn¹ w naszym
WSD w Krakowie-Bronowicach. W sumie spêdzi³em
w salach wyk³adowych ju¿ 37 lat. Promowa³em 44 magistrów teologii. Przyczyni³em siê do wykszta³cenia przynajmniej 1200 kap³anów, zastêpów sióstr katechetek, a tak¿e
teologów œwieckich, w tym wiele katechetek i katechetów.
Udziela³em siê w Klubie Inteligencji Katolickiej (dni skupienia, wyk³ady z teologii sakramentów i laikatu, udzia³ w spotkaniach sekcji ekumenicznej, 1971-1981) oraz w Polskim
Towarzystwie Teologicznym w Krakowie (udzia³ w dyskusjach
i kilka referatów w sekcji dogmatyczno-moralnej 1972-1986).
Jest to dorobek jeszcze nie zakoñczony, a ju¿ budz¹cy
szacunek. Jednak pos³uga nauczycielska, to nie tylko
kszta³cenie i promowanie osób duchownych. Przecie¿, to
tak¿e budowanie fundamentu, przekazywanie S³owa
Bo¿ego takim jak my. Proszê powiedzieæ nam jakie
Ojciec ma duszpasterskie Curriculum Vitae (CV)?
„Chrzest bojowy” przeszed³em w kilka miesiêcy po
œwiêceniach, w czasie wielkich misji dla Krakowa w 1959 r.
(spowiedŸ w parafiach œw. Krzy¿a i w Czy¿ynach). Rok
by³em gwardianem w Bieczu, a tym samym rektorem
koœcio³a klasztornego (1962-1963), trzy lata wychowawc¹
naszych seminarzystów w klasztorze œw. Kazimierza
w Krakowie (1963-1966); z polecenia Metropolitów Krakowskich wizytowa³em piêciokrotnie klasztor Klarysek (19862007) i raz Norbertanek w Krakowie (2007). Te wszystkie
zajêcia równie¿ uwa¿am za s³u¿bê duszpastersk¹. Potem mieszka³em w Wieliczce, Bronowicach Wielkich i ju¿ 27 lat
przebywam na naszych kochanych Azorach. Wszêdzie udziela³em siê przy o³tarzu oraz w miarê mo¿liwoœci na ambonie
i w konfesjonale.
Bo¿e mój jedyny! Jak Ojciec to skromnie powiedzia³:
„przy o³tarzu i w miarê mo¿liwoœci na ambonie i w konfesjonale.” I to tylko na Azorach przez 27 lat! A przecie¿
to nie koniec dzia³añ twórczych. Jest jeszcze mi³oœæ
i szacunek dla przesz³oœci, zw³aszcza naszej, azorskiej.
Gdzie i od kogo Ojciec zarazi³ siê pasj¹ historyka
badacza?
Moje zainteresowanie siê histori¹ zrodzi³o siê niejako
samo, ale z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do tego jakieœ
predyspozycje intelektualne i pewne okolicznoœci. W czasie
studiów seminaryjnych w Kolegium FilozoficznoTeologicznym Dominikanów w Krakowie (1953-1959), formacjê teologiczn¹ otrzyma³em m.in. pod kierunkiem prof.
Romualda Kosteckiego OP, wprost z ³aciñskiej „Sumy
Teologicznej” œw. Tomasza z Akwinu, z komentarzem
wyk³adowcy tak¿e po ³acinie, oraz dr. Ireneusza J. £uczyñskiego OP. S³ucha³em tak¿e wyk³adu z psychologii filozoficznej o. prof. Alberta Kr¹pca OP. Tam nauczy³em siê
analizy tekstów. Ponadto w tym czasie odby³em kursy: bibliotekarskie, bibliograficzny i archiwalny, organizowane
przez Bibliotekê G³ówn¹ KUL. Studia specjalistyczne
z teologii dogmatycznej odby³em na Wydziale Teologicznym KUL (1959-1962 i 1966-1970). Prace dyplomowe,
które napisa³em pod kierunkiem ks. prof. Wincentego
Granata, równie¿ mia³y charakter historyczny.
cd. na s. 6
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Niedawno, po raz drugi TVP emitowa³a film o „Braciszku” Kosibie, kandydacie na o³tarze. Proszê pochwaliæ
siê Czytelnikom, co Ojca z tym filmem ³¹czy?
Faktycznie by³y ju¿ trzy emisje, bo nada³a go tak¿e TVP
Polonia. Muszê przyznaæ, ¿e by³em mile zaskoczony, kiedy
wezwano mnie na spotkanie z p. Andrzejem Barañskim, scenarzyst¹ i re¿yserem tego filmu, opartego na ksi¹¿ce pt. „Brat
Alojzy Kosiba. Patron Maluczkich” (Kraków-Asy¿ 1982),
któr¹ redagowa³em i po czêœci napisa³em. Uradowa³em siê
tak¿e tym, ¿e interpretacja Postaci bohatera, zawarta w tej
ksi¹¿ce, znalaz³a uznanie i u re¿ysera, i u widzów. Oczywiœcie, trzeba pamiêtaæ, ¿e w ujêciu filmowym S³uga Bo¿y
Brat Alojzy jest potraktowany „cum licentia filmica”, tj.
z pewn¹ dopuszczaln¹ interpretacj¹ re¿ysersk¹ i aktorsk¹.
Wspó³praca z re¿yserem w czasie powstawania scenariusza
oraz przebywanie z ekip¹ aktorów i techników w czasie nagrywania filmu by³o dla mnie wydarzeniem. By³em z nimi
na planie od godz. 7 rano do godz. 20 przez 20 dni. By³o to
dla mnie doœwiadczenie ¿yciowe, gdy¿ pozna³em niejako od
wnêtrza ich œrodowisko, ich trudn¹ pracê, a tak¿e wiele ich
osobistych problemów. ¯a³ujê tylko, ¿e sta³o siê to tak póŸno.
Do Ojca zdaje siê pasowaæ przydomek „³owca
œwiêtych”. Ilu jeszcze Ojciec chcia³by „z³owiæ”?
Nie wiem, co Pan Doktor rozumie przez to okreœlenie?
Prawd¹ jest, ¿e by³o mi dane pracowaæ w charakterze wicepostulatora na rzecz beatyfikacji: b³. Jana XXIII, papie¿a (na
terenie Polski); naszych mêczenników II wojny œwiatowej
(b³ogos³awionych: Narcyza Turchana, Krystyna Gondka,
Marcina Oprz¹dka i Brunona Zembola) oraz w innym
charakterze w procesie b³. Marceliny Darowskiej. Modlê siê,
aby pomyœlnie zakoñczy³a siê sprawa S³. B. Alojzego Kosiby OFM.
Mam nadziejê, ¿e przyjdzie czas na rozpoczêcie procesu
o mêczeñstwie naszego alumna, brata Dominika Ignacego
Drabczyñskiego, sanitariusza wolontariusza, s³u¿¹cego rannym ¿o³nierzom w 1939 r. w Che³mie Lubelskim, a zamordowanego w Katyniu. Pragnê równie¿, aby wszystkie polskie
sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne przebiega³y pomyœlnie i aby przybywa³y nowe.
B³ogos³awi³o Ojcu (od 1933) szeœciu Papie¿y. Jak Ojciec
wspomina ducha „rz¹dów” poprzedników Jana XXIII,
ducha, który Ojca i mnie formowa³?
Urodzi³em siê za pontyfikatu Piusa XI, którego poznawa³em dopiero w czasie studiów. Formacjê teologiczn¹ otrzyma³em za Piusa XII i Jana XXIII. Piusa XII w naszej
OjczyŸnie propaganda partyjna przedstawia³a w bardzo
krzywym zwierciadle, my jednak poznawaliœmy Go od
strony spokojnego i g³êbokiego wyk³adu prawd wiary. Jan
XXIII wezwa³ do „aggiornamento”, tj. do g³êbszego
wprowadzenia tych prawd w ¿ycie cz³owieka, w mocno
zmienionych warunkach jego bytowania. W tym celu podj¹³
myœl Piusa XII i zwo³a³ Sobór Watykañski II. W tych wiêc
dwu postawach, jako teolog, nie widzia³em i nadal nie widzê
¿adnej sprzecznoœci, ale kontynuacjê i dope³nienie siê.
Jesteœmy jak wino, czym starsi, tym m¹drzejsi, ciekawsi i lepsi. Dlatego mamy coraz mniej czasu. Czym teraz
Ojciec siê zajmuje, czemu chcia³by siê poœwiêciæ?
Dziêki ³askawoœci Boga pomys³ów mi nie brakuje. Mam
tak¿e kilka prac rozpoczêtych, które chcia³bym wykoñczyæ,
ale przede wszystkim trzeba siê przygotowywaæ na spotkanie
z Panem.
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”.
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Co Ojciec chcia³by dziœ powiedzieæ mieszkañcom
Azorów?
Wyra¿am Im serdeczn¹ wdziêcznoœæ za wszelkie dobro,
jakiego doznajê na Azorach. Pragnê i modlê siê o to, aby
wiernie trwali przy Bogu i Jego Koœciele.
Amen! Niech siê tak stanie! Dziêkujê Ojcu. Rozmowa
z Ojcem by³a dla mnie zaszczytem i zarazem przyjemnoœci¹.

M¹droœæ duchem
mi³uj¹cym ludzi (por. Mdr 1,6)
Wywiad z o. Stanis³awem Mazgajem OFM,
wicedyrektorem Instytutu Studiów
Franciszkañskich w Krakowie
Jest Ojciec od kilku lat wicedyrektorem Instytutu Studiów Franciszkañskich (ISF). Czy móg³by Ojciec przybli¿yæ historiê tej instytucji?
Instytut Studiów Franciszkañskich zosta³ powo³any przez
Konferencjê Prowincja³ów Franciszkañskich w Polsce, do
której nale¿y dziesiêæ Prowincji z wszystkich ga³êzi franciszkañskich (OFM, OFMConv i OFMCap). Dekret erekcyjny ISF zosta³ podpisany 19 listopada 1998 r.
Celem Instytutu jest: 1. Promowanie szeroko rozumianej
kultury franciszkañskiej i g³êbsze poznawanie dorobku naukowego z zakresu filozofii, teologii i duchowoœci, wyros³e na
przestrzeni wieków z tradycji franciszkañskiej. 2. Formowanie studentów do g³êbszego ¿ycia charyzmatem franciszkañs ki m w wymiarze w spó³czesnego œwiata.
3. Poszukiwanie skutecznych metod inspirowania duchem
franciszkañskim porz¹dku spraw doczesnych poprzez
ró¿nego rodzaju badania i publikacje. 4. Przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszej specjalizacji naukowej.
Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ ISF rozpocz¹³ 13 lutego 1999 r.
semestrem próbnym. Od nastêpnego roku akademickiego
tj. 1999/2000 prowadzi ju¿ regularne zajêcia dydaktyczne
w cyklu trzechletnim. Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tek po
po³udniu i w sobotê do po³udnia (ka¿de spotkanie 11 godzin
wyk³adowych) przeciêtnie raz w miesi¹cu (w I semestrze
5 spotkañ i w II semestrze 6 spotkañ) przy ul. Reformackiej
4. Dok³adne informacje dotycz¹ce terminów spotkañ oraz
tematyki zajêæ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej:
www.isf.franciszkanie.pl
Na zakoñczenie trzechletniego cyklu wyk³adów studenci,
którzy uzyskali wymagane zaliczenia i zdali egzaminy oraz
napisali koñcow¹ pracê pisemn¹ otrzymuj¹ „Dyplom ukoñczenia ISF”.
Od 2001 roku Instytut wydaje publikacje w ramach Biblioteki Instytutu Studiów Franciszkañskich. Do tej pory
ukaza³o siê 13 tomów poœwiêconych m. in. duchowoœci franciszkañskiej, znakowi „Tau”, modlitwie i kontemplacji
œw. Franciszka, krzy¿owi œw. Damiana, stygmatyzacji, cnotom franciszkañskim. Informacje o publikacjach tak¿e
mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej.
Rodziny franciszkañskie przez ca³e wieki wyda³y znakomitych mistrzów duchowoœci, filozofii i teologii, a tak¿e
wielu innych dziedzin nauki i sztuki? Czym to jest spowodowane, ¿e tak ma³o znamy ich myœl i pogl¹dy?
Rzeczywiœcie szko³a franciszkañska wyda³a wielu znakomitych mistrzów duchowoœci, a tak¿e teologów i filozofów.
Wystarczy wspomnieæ: œw. Antoniego z Padwy, œw. Bonawenturê, b³. Jana Dunsa Szkota, Aleksandra z Hales, Mateusza z Aquasparty, a tak¿e bli¿szego naszych czasów
œw. Maksymiliana Mariê Kolbego.
cd. na s. 7
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M¹droœæ duchem
mi³uj¹cym ludzi dc ze s. 6
Jednak od czasów œredniowiecza systemem teologicznym,
przyjêtym przez Koœció³ jako oficjalny i wyk³adany na uczelniach katolickich, by³ tomizm, czyli system filizoficznoteologiczny opracowany przez dominikanina œw. Tomasza
z Akwinu. Mistrzowie szko³y franciszkañskiej pozostawali
wiêc w cieniu szko³y tomistycznej. Pojawiali siê jednak od
czasu do czasu teolodzy, którzy inspiracji do swoich badañ
naukowych szukali w³aœnie u mistrzów franciszkañskich,
g³ównie u œw. Bonawentury, jak chocia¿by obecny papie¿
Benedykt XVI. Impuls do wiêkszego otwarcia siê na inne
szko³y teologiczne i duchowoœci da³ Sobór Watykañski II.
W ostatnich wiêc latach mo¿na zauwa¿yæ coraz wiêksze
zainteresowanie szko³¹ franciszkañsk¹ równie¿ wœród
teologów spoza krêgu franciszkañskiego. Powstaje coraz
wiêcej prac na ten temat. Brak jednak wci¹¿ syntetycznego
opracowania franciszkañskiej szko³y teologicznej i filozoficznej, które przybli¿y³oby pogl¹dy mistrzów franciszkañskich naszym czasom.
Wspó³czesny œwiat stawia cz³owiekowi wiele wymagañ
i wyzwañ. Czy odpowiedzi¹ na „duchowy i intelektualny
g³ód cz³owieka” mog¹ byæ w³aœnie studia w Instytucie?
Dostrzega siê obecnie zmêczenie ludzi pogoni¹ za
„szczêœciem ziemskim”. Jest coraz wiêcej ludzi, którzy
szukaj¹ odpowiedzi na trudne problemy ¿yciowe w ciszy
domów rekolekcyjnych, pragn¹c jednoczeœnie pog³êbiæ
swoje ¿ycie duchowe i intelektualne. Zanik chêci czytania
ksi¹¿ek, chocia¿ literatura teologiczno-duchowa jest dzisiaj
coraz bogatsza powoduje, ¿e ludzie chêtniej uczestnicz¹
w ró¿nego rodzaju rekolekcjach, spotkaniach, wyk³adach,
dyskusjach, które mog¹ daæ odpowiedzi na nêkaj¹ce ich
pytania. Zapewne tak¹ rolê mog¹ spe³niaæ tak¿e wyk³ady
w ISF, zw³aszcza dla tych, którzy chc¹ bli¿ej poznaæ
œw. Franciszka z Asy¿u i w oparciu o jego duchowoœæ przemierzaæ w³asn¹ drogê do Boga.
Kto mo¿e wiêc byæ Waszym studentem i jakie musi
spe³niæ wymagania?
W zasadzie ka¿dy, kto ma czas i chêæ uczestniczenia
w wyk³adach. Dla podjêcia studiów w ISF nie jest wymagane
nawet posiadanie œwiadectwa maturalnego. Do tej pory studentami by³y osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, tak duchowni jak i œwieccy, siostry i bracia zakonni, cz³onkowie
Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich, m³odzie¿y franciszkañskiej a tak¿e studenci, którzy zafascynowali siê
Biedaczyn¹ z Asy¿u. Oczywiœcie zapisuj¹c siê na Instytut
nale¿y przedstawiæ nastêpuj¹ce dokumenty: kopiê
dokumentu to¿samoœci, podanie o przyjêcie, ¿yciorys, kopiê
ostatniego œwiadectwa lub dyplomu, pozwolenie od
prze³o¿onego zakonnego (w wypadku osób konsekrowanych) lub zaœwiadczenie od innego duszpasterza np. proboszcza lub katechety, dwa zdjêcia. Studenci tak¿e wnosz¹
swój wk³ad w finansowanie wyk³adów. Op³ata nie jest jednak
wysoka i wynosi 100 z³ za semestr.
Jakie s¹ aktualne plany i zamierzenia Instytutu?
W ostatnich latach coraz mniej na wyk³ady w ISF
uczêszcza sióstr zakonnych. Jest to zwi¹zane z powo³aniem
do ¿ycia w 2002 r. w ramach ISF Franciszkañskiego Studium
Formacyjnego (FSF), które jest przeznaczone g³ównie dla
sióstr zakonnych. Celem wiêc zwiêkszenia liczby studentów
chcemy nasz¹ „ofertê instytutow¹” skierowaæ do katechetów
œwieckich, pracuj¹cych przy parafiach franciszkañskich, aby
poprzez pog³êbienie swojej formacji franciszkañskiej, w tym
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duchu owocniej pracowali z dzieæmi i m³odzie¿¹ w szko³ach
i przy parafiach. Liczymy tak¿e na wiêksze zainteresowanie
siê wyk³adami w ISF ze strony Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich i m³odzie¿y franciszkañskiej z racji zbli¿aj¹cego
siê Jubileuszu 800-lecia powo³ania do ¿ycia zakonów franciszkañskich przez œw. Franciszka.
Pomimo trudnoœci chcemy nadal kontynuowaæ wydawanie
rozpoczêtej serii Biblioteki Instytutu Studiów Franciszkañskich, a tak¿e organizowanie sesji naukowych, aby idee franciszkañskie jak najszerzej dociera³y do ludzi i przepaja³y ich
¿ycie duchem œw. Franciszka.
Z jakim apelem zwróci³by siê Ojciec Wicedyrektor do
naszych Parafian, zachêcaj¹c ich w ten sposób do
bli¿szego poznania dzia³alnoœci Instytutu, a mo¿e i do
podjêcia w nowym roku akademickim w³aœnie studiów
w Instytucie?
Jak ka¿de dzie³o Bo¿e tak i Instytut potrzebuje modlitewnego wsparcia. Prosi³bym wiêc naszych parafian o modlitwê, aby to dzie³o rozwija³o siê i coraz szerzej oddzia³ywa³o
na nasze spo³eczeñstwo. Zapraszam tak¿e na nasz¹ stronê internetow¹, zw³aszcza do czytelni, gdzie mo¿na znaleŸæ opracowania z zakresu franciszkanizmu i w ten sposób zapoznaæ
siê z problematyk¹ franciszkañsk¹. Gdyby natomiast znaleŸli
siê chêtni do podjêcia studiów w ramach ISF, to przyjmiemy
go z otwartymi ramionami i sercem.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ o. Eligiusz Dymowski OFM

Biblioteka
parafialna poleca dc ze s. 2
Prawie przez piêædziesi¹t lat prze¿ywa³a ból udrêki, znany
jedynie najwiêkszym mistykom: „Bo¿e, kim jestem, ¿e mnie
opuszczasz? Twoim ukochanym dzieckiem a teraz jakby
znienawidzonym. Wo³am, lgnê, pragnê i nie ma nikogo, kto
by mi odpowiedzia³. Sama ciemnoœæ. Samotnoœæ serca które
pragnie mi³oœci jest nie do zniesienia (...). Ach, gdyby oni
mogli wiedzieæ, jak bardzo moja radoœæ jest p³aszczem,
którym zakrywam pustkê i nêdzê. Mówi¹ mi, ¿e Bóg mnie
kocha, jednak rzeczywistoœæ ciemnoœci i ch³odu jest tak
wielka, ¿e nic nie porusza mojej duszy. Przed rozpoczêciem
dzie³a by³o tak wiele zjednoczenia, mi³oœci, wiary, zaufania,
modlitwy. (...) Mimo wszystko ta pustka i ciemnoœæ nie s¹
tak bolesne, jak têsknota za Bogiem” ¿ali³a siê w listach do
ojca Picachiego. PóŸniej zrozumia³a, ¿e ciemnoœæ stanowi
duchow¹ stronê jej dzie³a i jest udzia³em w odkupieñczej
mêce Chrystusa. Od tego czasu pokocha³a ciemnoœæ jako integraln¹ czêœæ swego powo³ania: „Jeœli kiedykolwiek bêdê
Œwiêt¹ - na pewno bêdê Œwiêt¹ od ciemnoœci. Bêdê ci¹gle
nieobecna w niebie, aby zapalaæ œwiat³o tym, którzy s¹
w ciemnoœci na ziemi”.
¯ycie Matki Teresy pokazuje, ¿e œwiêtoœæ mo¿na osi¹gn¹æ
w prosty sposób, zaczynaj¹c od kochania tych, którzy s¹
niechciani, samotni, w pobli¿u nas, w naszych domach,
wspólnotach. Mo¿emy kochaæ do bólu i robiæ zawsze trochê
wiêcej ni¿ czujemy siê na si³ach.
Oprac. Bo¿ena Migda

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
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Ojciec Salezy, Akcja Katolicka
i Nasza Wspólnota
Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e pierwszym Koœcielnym Asystentem Akcji Katolickiej w naszej parafii by³ o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM. Przyj¹³ t¹ funkcjê na proœbê
ówczesnego proboszcza O. Kamila £êtowskiego OFM,
a mianowa³ Go Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek
Macharski. To wówczas rozpoczê³a siê historia Parafialnego
Oddzia³u Akcji Katolickiej naszej parafii, którego cz³onkowie w³¹czyli siê w redagowanie pisma parafialnego „Nasza
Wspólnota”.
Pismo parafialne miesiêcznik: „Nasza Wspólnota”
równie¿ powsta³o za czasów o. Kamila £êtowskiego i od
1 kwietnia 1995 r. do dnia dzisiejszego bez przerwy s³u¿y mieszkañcom Azorów. W sierpniu 2003 r. ukaza³ siê jego setny,
jubileuszowy, numer, a numer ostatni, z maja 2008 r., by³
ju¿ 157. Ten nasz lokalny sukces edytorski Parafia zawdziêcza tak¿e dziêki zaanga¿owaniu siê w to dzie³o o. Salezego,
który obecny zespó³ redakcyjny uformowa³ i umocni³. Pismo
nie opiera siê na przedrukach, ale, aby byæ bezdyskusyjn¹
czêœci¹ lokalnej spo³ecznoœci, na pracach oryginalnych,
tworzonych przez zespó³ redakcyjny i nadsy³anych przez
parafian.
„Nasz¹ Wspólnotê” powo³ano, aby integrowaæ mieszkañców osiedla Azory wokó³ Parafii Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, aby umocniæ w nich Wiarê
chrzeœcijañsk¹, aby wraz z ni¹ budziæ i rozwijaæ mi³oœæ do
ich ma³ej ojczyzny. Wype³niaj¹c polecenie Ojca œw. Jana
Paw³a II, redakcja stara siê otwieraæ na oœcie¿ drzwi Chrystusowi – drzwi kultury, ekonomii, polityki, rodziny, ¿ycia osobistego i spo³ecznego. Dlatego w redagowaniu naszego
pisma szczególn¹ wagê przyk³ada siê do prezentowania wartoœci ewangelicznych, staraj¹c siê przekazaæ je parafianom
w sposób prosty i zrozumia³y, i trafiaj¹cy zarówno do serca
jak i rozumu.
Na ³amach „Naszej Wspólnoty” goœcili przedstawiciele
wszystkich Wspólnot parafialnych, prezentuj¹cy bie¿¹ce
wydarzenia i problemy swojego ¿ycia wspólnotowego.
Wiele uwagi poœwiêcono obecnoœci ducha franciszkañskiego
w ¿yciu codziennym i we wspólnotach zakonnych.
Pismo nasze, redagowane przez zespó³ Akcji Katolickiej,
wiele uwagi poœwiêca zarówno informacjom o dzia³alnoœci
programowej Parafialnego Oddzia³u Akcji, jak równie¿ sprawom spo³ecznego odbioru zasad naszej Wiary. Za ¿ycia Ojca
œw. Jana Paw³a II wiele uwagi poœwiêcono jego wyst¹pieniom: odpowiednie relacje towarzyszy³y wszystkim Jego podró¿om, jak równie¿ publikowanym Jego dzie³om. Patronowa³o
tak¿e wystawom parafialnym Jemu poœwiêconych.
Drugim nurtem, w piœmie mocno eksponowanym, by³a
i nadal jest troska o zachowanie pamiêci o minionych wydarzeniach i o tutejszych ludziach w nich uczestnicz¹cych, o ich
piêknych ¿yciorysach i charakterach, o ich umi³owaniu Boga
i Ojczyzny. W tym wzglêdzie nieocenione zas³ugi ma zmar³a
nasza redaktorka œp. Zofia Krzanowska.
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Zespó³ redakcyjny, bêd¹c wra¿liwy na krajowe wydarzenia
natury spo³ecznej i politycznej, stara siê w stosownej formie
przypominaæ parafianom postawy oczekiwane od katolików
œwiadomych i mi³uj¹cych i Boga, i Ojczyznê.
Zespó³ redakcyjny wiele uwagi poœwiêca ¿yciu naszej
parafii, dlatego w „Naszej Wspólnocie” czytelnicy zawsze
mog¹ znaleŸæ informacje duszpasterskie, doniesienia o minionych wydarzeniach i zapowiedzi przysz³ych. Do specyfiki
naszej franciszkañskiej parafii nale¿y czêsta rotacja Ojców,
co ma równie¿ swe odbicie w redagowaniu „Naszej Wspólnoty”. Obecnie mamy wiêcej artyku³ów poœwiêconych historii Zakonu za³o¿onego przez œw. Franciszka. Dzieje siê to
dziêki obecnoœci w redakcji wielu Ojców Franciszkanów.
Bez w¹tpienia przyznaæ nale¿y, ¿e sprawowana przez
o. Salezego opieka redakcyjna i duchowa integruje redakcjê
i wspó³tworzy klimat i charakter „Naszej Wspólnoty”. Dziêki
Opatrznoœci Bo¿ej, o. Salezy jest obecny wœród nas od
pocz¹tku powstania pisma i za to Bogu dziêkujemy. ¯ycz¹c
Mu dalszej opieki Bo¿ej, liczymy, ¿e nastêpne znacz¹ce
rocznice w swoim ¿yciu kap³añskim bêdzie œwiêtowa³ razem
z nami, a numer 200-ny „Naszej Wspólnoty” bêdzie nasz¹
wspóln¹ radoœci¹.
W imieniu redakcji i Akcji Katolickiej
Andrzej Stoch i Boles³aw Kosior

Nogowie znów s¹ razem
Zdaniem ks. proboszcza w Koœcielcu (ok. 10 km na wschód
od Proszowic) œp. Dorota i Jerzy Nogowie wyró¿niali siê
wzorowym wspó³¿yciem, pobo¿noœci¹ i ¿yczliwym stosunkiem do ludzi. My byœmy dodali, ¿e Jerzy by³ uczynny.
W pracy, w krakowskiej firmie, szanowano go za prawoœæ,
która zreszt¹ nie wszystkim siê podoba³a. Tak zachowamy
ich w swojej pamiêci.
Dorotê pierwsz¹ wezwa³ Pan Bóg do siebie, gdy w Nowej
Hucie rozpêdzone auto, prowadzone przez Jerzego wyl¹dowa³o na drzewie. Wtedy Jerzemu zawali³ siê œwiat, a ¿ycie
straci³o sens. Próbowa³ zapomnieæ, uciec przed rzeczywistoœci¹ i zacz¹³ pope³niaæ b³êdy. Najbli¿si starali siê przywróciæ go normalnemu ¿yciu i przez pewien czas wydawa³o
siê, ¿e mu siê uda. Ale jednak siê nie uda³o.
Przez ca³e swoje ¿ycie Jerzy by³ g³êboko religijny i stara³
siê byæ pomocny ludziom. W naszej parafialnej Akcji Katolickiej by³ od samego jej pocz¹tku i bez zastrze¿eñ wykonywa³ przypad³e mu zadania, wielekroæ nosi³ nasz sztandar.
Jednak pokona³a go choroba serca i inne powa¿ne dolegliwoœci wewnêtrzne. Pan Jerzemu ³askawie skróci³ mêkê
rozstania z Dorot¹ i 3-go czerwca wezwa³ go do Siebie.
We wtorek 10.VI. 2008 r. Jerzy spocz¹³ na cmentarzu
w Koœcielcu obok swojej ma³¿onki. Przy piêknej s³onecznej
pogodzie odprowadza³o go sporo ludzi. Z naszej parafii by³o
ze 20 osób, w tym 6-cio osobowa delegacja Akcji Katolickiej
ze sztandarem. Choæ ¿egnaliœmy Jerzego, proboszcz od
o³tarza wspomina³ tak¿e Dorotê, jakby ¿egna³ oboje ma³¿onków. Pomyœla³em, ¿e to jest trochê tak, jakby Dorota
wysz³a Jerzemu naprzeciw.
Z koœcio³a na cmentarz za naszym sztandarem niesiono
z 15-cie wieñców, w tym jeden od naszej Akcji, a w rêkach
¿a³obników by³o wiele wi¹zanek. Nad otwart¹ mogi³¹
ponownie piêknie przemówi³ Ksi¹dz Proboszcz, ciep³o
wspominaj¹c obojga zmar³ych i dziêkuj¹c ¿a³obnikom za
modlitwê. W podziêkowaniach wyró¿ni³ delegacjê naszej
Akcji Katolickiej, a obecnoœæ sztandaru jego zdaniem
dowodzi³a, jak wa¿nym dla nas by³ ten, którego ¿egnamy.
Andrzej Stoch

