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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXIII)

Sumienie ekumenizmu
Ka¿dego roku w styczniu chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ,
maj¹c na uwadze swoje grzechy i winy, które doprowadzi³y
do ró¿nych podzia³ów, gromadz¹ siê na wspólnej modlitwie
o dar jednoœci pomiêdzy nimi. Soborowy „Dekret o ekumenizmie” wprost zaznacza, ¿e „Chrystus Pan za³o¿y³ jedyny
Koœció³, tymczasem wiele chrzeœcijañskich wspólnot przedstawia siê ludziom jako prawdziwe spadkobierczynie Jezusa
Chrystusa. Wszyscy wyznaj¹, ¿e s¹ uczniami Pana, mimo ¿e
maj¹ rozbie¿ne przekonania i pod¹¿aj¹ ró¿nymi drogami,
jakby to sam Chrystus by³ podzielony. Ten podzia³ otwarcie
sprzeciwia siê woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla œwiata,
a nadto przynosi szkodê najœwiêtszej sprawie g³oszenia
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Siêgaj¹cy swoim pocz¹tkiem XX wieku Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan jest
wydarzeniem niezwyk³ym, przypomina bowiem w sposób
namacalny testament Jezusa Chrystusa z Wieczernika „aby
byli jedno” (J 17, 21).
Œwiadomoœæ ta ma prowadziæ wspólnoty chrzeœcijañskie
nie tylko ku pojednaniu, ale przede wszystkim ku jednoœci
g³oszonej Ewangelii. Taka potrzeba modlitwy wyp³ywa z dojrza³oœci wiary, gdy¿ na tej drodze nikt nie mo¿e byæ rywalem
lecz bratem, którego ³¹czy ten sam duch Dobrej Nowiny
o zbawieniu. St¹d te¿ Tygodnie Modlitwy o jednoœæ Koœcio³a s¹ doskona³¹ okazj¹ dla wiernych do spotkania siê z zupe³nie inn¹ rzeczywistoœci¹ koœcieln¹, a przez to umo¿liwiaj¹
zweryfikowaæ wzajemne postawy wobec siebie, czêsto pe³ne
uprzedzeñ i wrogoœci, wynikaj¹ce z faktu, i¿ tak ma³o po
prostu o sobie wiemy.
Ten modlitewny czas o jednoœæ stwarza wyj¹tkow¹ okazjê,
aby obudziæ w sobie sumienie ekumenizmu i otworzyæ siê na
atmosferê ró¿norodnoœci, widoczn¹ zarówno w obrzêdach,
jak i jêzyku u¿ywanym przez ró¿ne Koœcio³y podczas uwielbienia Boga.
Tydzieñ Modlitwy ma nie tylko chrzeœcijanom pokazaæ
ró¿nice jakie dziel¹ poszczególne Koœcio³y, ale równie¿
podkreœliæ ich bogactwo ducha oraz tradycjê p³yn¹c¹ z wielopokoleniowej historii œwiadectwa wiary. Ta forma spotkañ
powinna uczyæ nas wzajemnej mi³oœci i szacunku, bo tylko
wtedy mo¿liwy jest jakikolwiek dialog prowadz¹cy ostatecznie ku temu jak powie prorok Ezechiel „aby byli jedno
w Twoim rêku” (Ez 37,19). Wchodz¹c do œwi¹tyni innego
Koœcio³a chcemy poczuæ atmosferê goœcinnego domu,
w którym gospodarzem jest przede wszystkim Jezus Chrystus
– najwa¿niejsza przyczyna i cel pragnienia pojednania i jednoœci. Dlatego z za³o¿enia Tydzieñ Modlitw podejmuje nie
³atw¹, ale mo¿liw¹ drogê wyznaczon¹ jako g³ówny cel
ekumenizmu, a mianowicie codzienne ¿ycie chrzeœcijan
w „jednym, œwiêtym, powszechnym i apostolskim Koœciele
Chrystusowym”. Do tego jednak potrzeba g³êbokiej wiary
i pokornej odwagi.
Eligiusz Dymowski OFM
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Umacniajmy nasz Koœció³
Z pani¹ El¿biet¹ Franaszek rozmawia Andrzej Stoch.
Przystoi nam rozmawiaæ o dziele œw. Franciszka i o pracy
misyjnej, jednak, najpierw, proszê coœ powiedzieæ o sobie.
Sk¹d dobre wiatry przygna³y do nas Pani rodzinn¹ barkê?
Jestem rodowit¹ lwowiank¹ mieszka³am na ul. £yczakowskiej, znanej nie tylko we Lwowie, ale tak¿e poza granicami
kraju. W 1945 r. wysiedlono nas i wraz z rodzicami przyjecha³am do Krakowa. Myœlê, ¿e trudno w paru s³owach opisaæ
„drogê cierniow¹”, jak¹ przesz³am jako dziecko. W roku
1966 dostaliœmy mieszkanie z racji pracy mojego mê¿a
w S³u¿bie Zdrowia. I tak zamieszkaliœmy na Azorach. Cieszy³am siê, bo moje dzieci mia³y blisko do szko³y, i do naszego malutkiego koœció³ka.
Jest Pani zaanga¿owana w ¿ycie parafii. Czy to taka tradycja rodzinna, czy wynik traumy wojennej, czy powód jest
jeszcze inny?
Pan mnie pyta o korzenie rodzinne i jak pozna³am Pana
Boga. Otó¿ moi Rodzice byli bardzo pobo¿ni. Zwi¹zek
ma³¿eñski zawarli w katedrze lwowskiej – w miejscu znacz¹cym w historii Koœcio³a. Bowiem tu zosta³y z³o¿one œluby
Jana Kazimierza w 1656 r., i wychowywa³am siê w atmosferze rodzinnej, przy œwiadomoœci tego faktu. Codzienna
modlitwa by³a mi wdra¿ana ju¿ od najwczeœniejszego okresu
mojego dzieciêctwa. Mi³oœæ moich rodziców by³a tak ogromna, ¿e nawet wojna, g³ód, zimno i wszelki niedostatek nie
potrafi³y jej zniszczyæ. To s¹ korzenie, z których wzrasta³am.
W latach wojny, gdy nadlatywa³a eskadra samolotów, Mama
zabiera³a nas do piwnicy, a tam umieszczony by³ obraz Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i obok tli³a siê ma³a œwieca. To
w³aœnie tam, w piwnicy, wœród odg³osów pocisków i wybuchów bomb, odczuciu g³odu i zimna Bóg zacz¹³ dzia³aæ
w moim sercu, gdy bêd¹c u Mamy na kolanach godzinami
odmawia³yœmy kolejne cz¹stki Ró¿añca.
Kiedy pojawi³o siê czynne zaanga¿owanie? Niektórzy s¹
jak jab³oñ, która roœnie, kwitnie i potem wydaje owoce.
Kiedy Pan Bóg dosta³ od Pani pierwszy owoc, i nastêpne?
Kiedy Pan Bóg dosta³ ode mnie „pierwsze jab³ko”? Myœlê,
¿e gdy przyjmowa³am Pierwsz¹ Komuniê œwiêt¹ i p³aka³am
z radoœci s³ysz¹c pieœñ: „Pan Jezus ju¿ siê zbli¿a...” Jeœli
chodzi o nasz¹ parafiê, to oko³o cztery lata prowadzi³am
codzienn¹ modlitwê Ró¿añca Œwiêtego wraz z pani¹ Broni¹,
wspania³¹ i bardzo uduchowion¹ osob¹, która odesz³a ju¿ do
Pana. Nale¿ê do ró¿ „¿ywego ró¿añca”. Ka¿dego miesi¹ca
mamy zmianê tajemnic. Modlimy siê w intencjach najbardziej bolesnych dla rodzin, dla Ojczyzny, dla œwiata. W dniu
13-tego ka¿dego miesi¹ca prowadzê Ró¿aniec Fatimski.
Nastêpnie, od 2000 r. jestem w naszej parafii we Franciszkañskim Zakonie Œwieckich, obecnie ju¿ po profesji
wieczystej.
cd. na s. 3
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02.02. – Œwiêto Ofiarowania Pañskiego i z ustanowienia
Jana Paw³a II XII Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego.
Msze œw. o godz. 6:30; 7; 7:30; 8; 9; 18:30 i 20. O godz.18
nabo¿eñstwo Maryjne.
05.02. – Czwartek: od godz. 9 kap³ani bêd¹ odwiedzaæ chorych parafian; o 16:30 koronka; o 17 Msza œw. w intencji Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja.
06.02. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y naszej parafii, o godz. 17 Msza œw. dla nich;
o 18 nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana Jezusa. Ogodz.18:30
Msza œw. koncelebrowana, w intencji Misji œw. i misjonarzy.
07.02. – Pierwsza sobota miesi¹ca: od godz. 21 do 21:37
„Wieczór Jana Paw³a II”; zapraszamy, aby w godzinê œmierci
S³ugi Bo¿ego w³¹czyæ siê we wspóln¹ modlitwê i rozwa¿anie
nad jego przes³aniem.
08.02. – Niedziela: o godz. 18 Msza œw. w intencji ¯ywego
Ró¿añca i zmiana Tajemnic.
11.02. – Œroda: wspomnienie Najœw. Maryi Panny z Lourdes.
Œwiatowy Dzieñ Chorych; o godz. 9 Msza œw. w intencji
chorych Parafian.
22.02. – Niedziela: o godz. 15 Adoracja Najœw. Sakramentu;
o godz. 16 adoracjê prowadzi Franciszkañski Zakon Œwieckich.
23.02. – Poniedzia³ek: po Mszy œw. o godz. 8 Adoracja Eucharystyczna do Mszy œw. wieczornej.
24.02. – Wtorek: po mszy œw. o godz. 8 Adoracja Eucharystyczna do Mszy œw. wieczornej.
25.02. – Œroda Popielcowa: Msze œw. o godz. 6:30, 7, 7:30,
8, 9, 10, 17, 18:30 i 20. Posypanie g³ów popio³em na ka¿dej
Mszy œw. W tym dniu obowi¹zuje post œcis³y.
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:30 Droga
Krzy¿owa, o godz. 17 Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym,
a w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 18.
Przypominamy naszym parafianom, ¿e w ci¹gu roku w ka¿dy
poniedzia³ek o godz. 18 jest sprawowana Eucharystia w intencji powo³añ kap³añskich i zakonnych oraz w intencji
lokalnej wspólnoty FZŒ; we wtorki o godz. 18 Msza œw. w intencjach z³o¿onych do œw. Antoniego Padewskiego; w ka¿dy
pi¹tek o godz. 6 rano Droga Krzy¿owa; w ka¿dy pierwszy
pi¹tek miesi¹ca o godz. 18:30 Msza œw. w intencji misji i misjonarzy; w ka¿dy pi¹tek miesi¹ca po Mszy œw. koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia; w ka¿d¹ sobotê o godz. 18 Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe.

Francesco M. Cataluccio, Niedojrza³oœæ, choroba naszych czasów. Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2006.
Najwa¿niejsze, aby dobrze siê bawiæ!...Zdanie to s³yszymy na
tyle czêsto, i¿ sta³o siê znamienne dla naszych czasów, które wraz
ze wzglêdnym dobrobytem przynios³y równie¿ wiele negatywnych zjawisk spo³ecznych. Jednym z nich jest niedojrza³oœæ.
„Nie ma ju¿ doros³ych, zniknêli jak przejœciowe pory roku
i œwietliki nad polami. Wszêdzie widaæ tylko dzieci i ludzi starszych.
Przy czym dzieci zachowuj¹ siê jak doroœli (bo czêsto musz¹ rozstawaæ siê z dzieciñstwem zbyt wczeœnie), a doroœli jak dzieci.
Przepad³y bariery oddzielaj¹ce ró¿ne etapy ¿ycia. Miejsce ludzi
doros³ych zajêli kuriozalni pe³noletni, którzy nigdy nie dojrzeli
i traktuj¹ ¿ycie jak œwietn¹ rozrywkê, jak parodiê dziecinnych
zabaw. Wygl¹da na to, ¿e znaleŸliœmy siê w tragikomicznej, infantylnej rzeczywistoœci, która ma pozory ¿artobliwej gry”.
Tak rozpoczyna swój znakomity esej Francesco Cataluccio, pisarz, kulturoznawca i wydawca wielu dzie³ literackich.
Autor doskona³ym piórem, z erudycj¹ i pasj¹ nakreœla
powszechny dziœ syndrom Piotrusia Pana, ch³opca, który nie
chcia³ dorosn¹æ. Ilustruj¹c swój wywód licznymi przyk³adami z dziedziny literatury, sztuki i filmu od Kafki, Mi³osza,
Nabokova, po filmy Felliniego – pokazuje, jak bardzo XX wiek
wypromowa³ niedojrza³oœæ i jakie s¹ tego tragiczne efekty.
Sytuacja bowiem, w której odrzuca siê hamulce moralne
staje siê niebezpieczna, cz³owiek w zabawie oddziela siê od
czasu sakralnego i powoli gubi w realnym œwiecie. Niestety,
wielu ludzi wykszta³conych i niewykszta³conych podchodzi
do ¿ycia jak do zabawy i w koñcu staje siê to ich trwa³¹ postaw¹.
Taka wieczna niedojrza³oœæ objawia siê zapominaniem
o w³asnej godnoœci, a tak¿e brakiem szacunku dla innych, dla
ich pogl¹dów i potrzeb. Zacieraj¹ siê granice Dobra i Z³a.
Cytowany przez autora Herling-Grudziñski zauwa¿a, ¿e
w naszym wieku Z³o znacznie przybra³o na sile, co potwierdzili
równie¿ egzorcyœci: „To jest jak rak, bo zachodz¹ce wewnêtrzne zmiany nie od razu s¹ uchwytne. (…) Kiedy ogl¹dam
telewizjê lub czytam gazety uprzytamniam sobie, ¿e ludzie
nie rozumiej¹ ju¿ nawet swojej winy. Przyk³ad ch³opców rzucaj¹cych kamienie z wiaduktu na przeje¿d¿aj¹ce samochody
jest nies³ychanie wymowny. Nast¹pi³ jakiœ uwi¹d wra¿liwoœci. Z³o rozprzestrzenia siê tak bardzo, ¿e ogarnia nawet
osoby, które uchodzi³y dot¹d za dobre”.
Do takiego œwiata infantylnych doros³ych doprowadzi³ d³ugi
i z³o¿ony proces. Na Zachodzie zjawisko to zauwa¿ono ju¿
w latach 50. XX w. i okreœlono je mianem „baby boom”. Prócz
ideologiiegoizmu,autor dostrzegarówniedestrukcyjnypowszechny
sceptycyzm, brak zainteresowañ wy¿szymi wartoœciami,
szukanie wy³¹cznie przyjemnoœci. Przywo³uje celne uwagi
kardyna³a C.Martiniego okondycjiwspó³czesnych spo³eczeñstw:
„Ludzie unikaj¹ dziœ ryzyka i odpowiedzialnoœci, nie chc¹
dorastaæ, chc¹ tkwiæ w dzieciñstwie, ju¿ nie tym niewinnym,
tylko w tym za nic nieodpowiedzialnym i beztroskim, odk³adaj¹
zawarcie ma³¿eñstwa, prokreacjê, trudne zadania, nie chc¹ siê
troszczyæoinnych.S³owem,wci¹¿trwazabawa,¿yjesiêtylkochwil¹”.
W Ewangelii œw. Mateusza czytamy wprawdzie: „Jeœli siê nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego” (Mt 18,3), ale ju¿ œw. Pawe³ przestrzega³ przed
opacznym rozumieniem s³ów, wypowiedzianych przez Jezusa.
W pierwszym Liœcie do Koryntian pisa³: „Gdy by³em dzieckiem,
mówi³em jak dziecko, czu³em jak dziecko, myœla³em jak dziecko.
Kiedy zaœ sta³em siê mê¿em, wyzby³em siê tego co dzieciêce”
(1Kor 13, 11) i doda³: „Bracia, nie b¹dŸcie dzieæmi w swoim
myœleniu, lecz b¹dŸcie jak niemowlêta, gdy chodzi o rzeczy z³e.
W myœlach waszych b¹dŸcie dojrzali”(1Kor 14, 20).
Niech wiêc te Paw³owe s³owa pozostan¹ dla Czytelników
dobrymi ¿yczeniami na rozpoczynaj¹cy siê Nowy Rok 2009.
Bo¿ena Migda

K¹cik Chorych
Choroba, cierpienie, udrêki cia³a na pewno zawsze s¹
ciê¿kim doœwiadczeniem dla ka¿dego cz³owieka. Chrystus
Pan jednak ka¿e nam siê lêkaæ nie tyle tych, co zabijaj¹ cia³o,
ale przede wszystkim tych, co godz¹ w duszê. Bo chocia¿
zabiæ jej nie mog¹, to jednak mog¹ zaszkodziæ cz³owiekowi
i byæ przyczyn¹ prawdziwej jego udrêki.
Dla bliskich prawdziw¹ udrêk¹ mo¿e byæ pijañstwo, narkomania, nêdza materialna, nêdza moralna, sk³ócenie rodzinne
lub s¹siedzkie i w ogóle ka¿dy ciê¿ki grzech. Dzisiaj du¿o
jest na œwiecie takich udrêk i wielu ludzi jest im poddanych,
niejednokrotnie nie z w³asnej winy. Mamy jednak nadziejê,
¿e to wszystko skoñczy siê, a pozostanie tylko Zmartwychwstanie i ¯ycie.
Panie Jezu, wejrzyj ³askawie na tych wszystkich, którzy
oczekuj¹ uzdrowienia cia³a i duszy. Pokrzep ich swoj¹ moc¹
i nieustannie udzielaj im swojej pociechy, daj im ³askê, aby
odzyskali si³y, przezwyciê¿yli z³o i trwali w mi³oœci.
o. Bogdan Reczek OFM
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Umacniajmy nasz Koœció³ dc zes. 1
Wiem tak¿e, ¿e wraz z innymi paniami, w krakowskim
stroju, nosi Pani feretron z Matk¹ Bo¿¹.Jak do tego dosz³o?
Do „czwórki feretronowej” trafi³am dziêki bardzo mi³ej
i sympatycznej pani Irence Bieszcz. Zaproponowa³a mi tê
upragnion¹ ju¿ wczeœniej funkcjê, na któr¹ zgodzi³am siê
z wielk¹ mi³oœci¹. I tak do tej pory noszê Matkê Bo¿¹ na
swoich ramionach. Ka¿dego roku wychodzê z Wawelu
w krakowskim stroju i idê w pieszej pielgrzymce na Jasn¹ Górê.
W ostatniej, id¹cy obok kardyna³ Dziwisz zapyta³, z jakiej
parafii jestem. Odpowiedzia³am: „Od Matki Bo¿ej Niepokalanego Poczêcia na Azorach”. Kardyna³ uœmiechn¹³ siê:
„To piêknie.”
Powróæmy do tej profesji we Franciszkañskim Zakonie
Œwieckich, czyli u tercjarzy. Niektórzy zaledwie wiedz¹, ¿e
jest œwiêty Franciszek i franciszkanie.
W rzeczy samej, z grubsza s¹ trzy zakony. Œwiêty Franciszek urodzi³ siê w 1181 r., czyli ¿y³ w XII i XIII w. Jego
rodzice byli zamo¿ni, ojciec by³ bogatym kupcem. Pocz¹tkowo Franciszek prowadzi³ beztroskie ¿ycie œwieckiego
m³odzieñca, ale wnet Pan Bóg powo³a³ go do innych rzeczy
i spraw tego œwiata. W 1208 r., a wiêc 27-letni Franciszek,
poruszony s³owami Ewangelii, na znak przemiany zdj¹³
œwieckie odzienie, na³o¿y³ zgrzebny habit, przepasa³ siê
sznurem i znalaz³ pierwszych naœladowców. W 1209 r.
papie¿ Innocenty III ustnie zatwierdzi³ Regu³ê powstaj¹cego
zakonu. Ten pierwszy Zakon szybko urós³. W 1223 r. Franciszek ma 42 lata, gdy papie¿ zatwierdza bull¹ regu³ê Zakonu
Braci Mniejszych. W wieku 43 lat œw. Franciszek na górze
Alwerni otrzyma³ na swym ciele stygmaty ¿ywe rany
w miejscach, w których mia³ je Pan Jezus. Franciszek zmar³
w 1226 r. w wieku 45 lat. Kanonizowa³ go w 1228 r. papie¿
Grzegorz IX. Z tego pierwszego zakonu w 1517 wyodrêbni³y
siê zakony – Braci Mniejszych Obserwantów i Braci Mniejszych Konwentualnych, a nastêpnie kilka innych ga³êzi,
nieznacznie ró¿ni¹cych siê interpretacj¹ Regu³y, m.in. reformaci i kapucyni. Drugi Zakon, ¿eñski, za³o¿y³a przy pomocy
i natchnieniem Franciszka, 19-letnia Klara Favarone w 1212 r.
pod nazw¹ Zakon Ubogich Sióstr, potem zwanych klaryskami. Trzeci Zakon jednoczy g³ównie osoby œwieckie,
¿yj¹ce w w³asnych rodzinach wed³ug regu³ œw. Franciszka.
„Na upartego” Trzeci Zakon mo¿e siê uwa¿aæ za starszy
od Pierwszego. W œredniowieczu by³y bardzo ¿ywe ruchy
pokutników, szczególnie silne w XII w. Wszak œw. Franciszek rozpocz¹³ ¿ycie zakonne w³aœnie jako pokutnik.
Jeszcze w XIII w., chyba ze wzglêdu na ich duchowoœæ, franciszkanom powierzono „kierownictwo duchowe nad grupami pokutników, które z czasem zaczêto nazywaæ Trzecim
Zakonem œw. Franciszka.” (zob. Franciszkanie, w: Encyklopedia Koœcio³a, wyd. Vocatio). Trzecie Zakony by³y
szczególnie liczne w XIX w.. W³aœnie ich cz³onków nazwano
„tercjarzami”.
Obecnie najliczniejszy jest „nasz” Trzeci Zakon Franciszkanów, ale podobne zakony lub bractwa maj¹ te¿
dominikanie i karmelici. Przepraszam, ¿e Pani przerwa³em.
Nasz Franciszkañski Zakon Œwieckich (FZŒ) przygotowuje cz³onków poprzez przyjêcie na okres postulatu (do 6
miesiêcy) i potem do nowicjatu. Jest to okres próbny,
a zarazem okres formacji. Po nim zostaje siê przyjêtym do
FZŒ z zaliczeniem okresu formacji. Nastêpnie sk³ada siê
œwiadectwo profesji czasowej i w koñcu profesji wieczystej.
Mo¿e dodam, ¿e wszystkich, a wiêc zakon mêski kap³anów,
zakon ¿eñski siostry, oraz tercjarzy osoby œwieckie, jednoczy to, ¿e czuj¹ siê powo³ani, aby pójœæ za Chrystusem
œladami œw. Franciszka.
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Jest Pani profesk¹. Co to znaczy, na czym polega profesja
wieczysta?
Profeska, to jest osoba, która wed³ug Regu³y zakonu
z³o¿y³a przyrzeczenie ¿ycia ewangelicznego, czyli zosta³a
dopuszczona do profesji wieczystej, i przyrzecznie to solennie wype³nia. ZFŒ jest wspólnot¹, w której osoby œwieckie
realizuj¹ swoje powo³anie do œwiêtoœci przez ¿ycie wed³ug
wskazañ Ewangelii i przykazañ Koœcio³a, kieruj¹c siê
przyk³adem œw. Franciszka. Zasady ¿ycia okreœlone s¹ przez
Regu³ê, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez Stolicê
Apostolsk¹. Dlatego profesja wieczysta polega na œcis³ym
przestrzeganiu Regu³y i wynikaj¹cych z niej zasad ¿ycia,
takich jak: przede wszystkim pokuta, a tak¿e pokora, ubóstwo, czystoœæ i mi³oœæ bliŸniego. Profosi zobowi¹zani s¹ do
czêstego czytania Ewangelii. Maj¹ doszukiwaæ siê Osoby
¿yj¹cego Chrystusa w Piœmie Œwiêtym, w Koœciele w braciach. Wraz z innymi franciszkanami œwieckimi uczestnicz¹
czynnie w sakramentalnym ¿yciu Koœcio³a, zw³aszcza
w Eucharystii. Duchowoœæ franciszkanina œwieckiego jest
raczej sposobem ¿ycia, skoncentrowanym na Osobie Jezusa
Chrystusa i Jego naœladowaniu, ni¿ szczegó³owym programem, który nale¿y realizowaæ.
Profesja w Trzecim Zakonie to powa¿na sprawa, powa¿ne
wch³oniêcie ducha œw. Franciszka. Jak to u Pani siê
odby³o? Dlaczego w³aœnie ta, a nie inna droga do Nieba?
W wielu krajach Europy mia³am mo¿liwoœæ nawiedziæ ró¿ne
sanktuaria i œwi¹tynie, koœcio³y prawos³awne np. w Grecji oraz
jak¿e znacz¹ce w historii Koœcio³a miejsca w Ziemi Œwiêtej,
gdzie w pos³ugê w sanktuariach pe³ni¹ franciszkanie. Jednak
we W³oszech, w Asy¿u, zafascynowa³o mnie ¿ycie franciszkanów. Oczywiœcie, wiedzia³am wczeœniej, ¿e w naszej
parafii jest FZŒ, ale nie by³am jeszcze gotowa do podjêcia
decyzji. Dopiero po 2 latach dotar³a do mnie pewnoœæ, ¿e to jest
to, czego pragnê: iœæ za Chrystusem w duchu œw. Franciszka
i móc realizowaæ na co dzieñ franciszkowe „Pokój i Dobro”.
Franciszkanie s¹ zakonem misyjnym. Jak¹ misjê maj¹
tercjarze na Azorach?
W chwili obecnej dzieje siê tak, ¿e cz³owiek starszy
œwiadectwem swego wieku i pogod¹ ducha wiêcej wnosi do
FZŒ ni¿ tam otrzymuje, a Psalmista dostrzega w nim moc
Boga pisz¹c: „Wydadz¹ owoc nawet w staroœci, pe³ni soków
i zawsze ¿ywotni, aby œwiadczyæ, ¿e Pan jest sprawiedliwy”
(Ps 92, 15-16). Powo³anie jest darem, ale tak¿e zadaniem.
Dlatego te¿ franciszkanin œwiecki winien dostrzegaæ potrzeby bliŸnich, a w miarê mo¿liwoœci s³u¿yæ pomoc¹. Jeœli
chodzi o nasz zakon na Azorach, to spe³nia ró¿nego rodzaju
misje, szczególnie mi³oœci do cierpi¹cego, opuszczonego
i biednego cz³owieka. Cz³onkowie wspólnoty wizytuj¹ chorych w szpitalach i w domach. W œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wielkiej Nocy obdarowujemy drobnymi upominkami, dobrym s³owem, pociech¹. Wielu ludziom przynosi to ulgê i radoœæ. S¹ organizowane pielgrzymki na Jasn¹ Górê, do Kalwarii
Zebrzydowskiej, Czernej, w których uczestnicz¹ równie¿
osoby nie nale¿¹ce do FZŒ. Franciszkanie Œwieccy tak¿e
spe³niaj¹ swoj¹ misjê modlitw¹, adoracj¹ Najœwiêtszego
Sakramentu, Eucharysti¹, lub wypraszaj¹c ³askê pojednania
dla osób oddalonych od Boga, szczególnie dla umieraj¹cych.
Koœció³ to tak¿e my, i tak, jak œw. Franciszek, z polecenia
Pana musimy go naprawiaæ. Wydaje siê, ¿e Koœció³ „siê
sypie”, nara¿one s¹ mury Koœcio³a. Myœlê o Pani udziale
w ¿yciu parafii. Jaka jest przez Pani¹ wstawiona „ceg³a”?
Oprócz uczestnictwa w dzie³ach, o których mówi³am, jest
jeszcze „mur” Ró¿añca. Parê lat temu Pan Bóg da³ mi ³askê
pielgrzymowania do Fatimy. Stanê³am tam przed cudown¹
statu¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej Królowej Ró¿añca Œwiêtego
i Uzdrowienia Chorych.
cd. na s. 4
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Samorz¹d Krakowski
Drodzy Parafianie, Szanowni Pañstwo, od pocz¹tku kadencji samorz¹du, dziêki Ojcom Franciszkanom, dy¿ury radnego miasta Krakowa pe³niê w naszej parafii na os. Azory,
w pomieszczeniu Akcji Katolickiej razem z p. Kazimierzem
Drwalem, sekretarzem AK. Na miarê swoich mo¿liwoœci
staram siê pomóc osobom, które maj¹ problemy dotycz¹ce
codziennego ¿ycia. Kilkanaœcie spraw uda³o siê za³atwiæ,
kilka jest w toku z nadziej¹ na pozytywne za³atwianie.
Rozpoczynaj¹c cykl artyku³ów na temat funkcjonowania
samorz¹du krakowskiego, mam na uwadze sprawy dotycz¹ce mieszkañców naszego osiedla. Z dy¿urów wiem, ¿e
s¹ one zwi¹zane g³ównie z funkcjonowaniem administracji
mieszkaniowej, czynszami, wymian¹ dowodów, likwidacj¹
barier dla niepe³nosprawnych, prac¹, bezpieczeñstwem,
komunikacj¹ miejsk¹ oraz remontem ulic i chodników.
Wachlarz problemów jest bardzo szeroki, ale nie wszystkie
le¿¹ w gestii samorz¹du. Bêdê siê stara³ informowaæ o mo¿liwoœci skorzystania z ró¿nych udogodnieñ, dofinansowania
socjalnego z MOPS, dop³at do czynszu, z których mog¹ korzystaæ mieszkañcy Krakowa.
Obecnie chcia³bym przybli¿yæ Pañstwu – z odniesieniem
do mojej osoby – jak funkcjonuje samorz¹d krakowski.
Dzia³alnoœæ w samorz¹dzie rozpocz¹³em w 1992 r., jako
przewodnicz¹cy IV Dzielnicy m. Krakowa. Jest to najni¿szy
szczebel samorz¹du, tzw. jednostka pomocnicza, która jest
reprezentantem Pañstwa. Cz³onkowie Rady Dzielnicy s¹ wybierani przez mieszkañców w jednomandatowych okrêgach
wg ordynacji wiêkszoœciowej. Ich obowi¹zkiem jest dbaæ
g³ównie o mieszkañców terenu, z którego zostali wybrani,
jak równie¿ troszczyæ siê o funkcjonowanie instytucji samorz¹dowych: o szko³y, oœrodki zdrowia, jak równie¿ o tzw. ma³¹
architekturê (np. place zabaw, ogródki jordanowskie) i remonty ci¹gów komunikacyjnych.
Obecnie, z woli Pañstwa, mandat radnego m. Krakowa piastujê trzeci¹ kadencjê. Okrêg, z którego zosta³em wybrany,
to dzielnice III i IV, licz¹ce ok. 150 tys. mieszkañców.
Oprócz mnie w tym okrêgu wybrano jeszcze szeœciu radnych.
Prezydent i Rada Miasta Krakowa od 2002 r. s¹ wybierani
w wyborach bezpoœrednich (do 2002 r. prezydenta wybiera³a
RMK). Czyli umocnieni zostali prezydenci miast, a os³abiony samorz¹d. W skutek tego w samorz¹dach, tak¿e
w naszym, od dwóch kadencji istnieje pewien konflikt pomiêdzy
prezydentem a rad¹. Prezydent, który ma dbaæ o podstawowe
potrzeby mieszkañców i prawid³owy rozwój miasta, nie
posiada wiêkszoœci w Radzie, czyli nie ma zaplecza. Do wykonania tych zadañ posiada aparat w postaci Urzêdu Miasta
Krakowa, zatrudniaj¹cy, bez jednostek miejskich (MPO,
MPWiK, ZBK, MPK itd.), ponad 2,5 tys. pracowników, jest
jednym z najwiêkszych zak³adów pracy w naszym mieœcie.
Rada Miasta Krakowa sk³ada siê z 43 radnych, wybranych
w 7 okrêgach. Uchwala ona prawa lokalne, w tym bud¿et miasta Krakowa, który realizuje Prezydent. W praktyce Prezydent wiele uchwa³ nie realizuje, a bud¿et zmieniany jest
kilkadziesi¹t razy w roku. Wed³ug mnie powinna byæ wiêksza stabilizacja. Radni s¹ Pañstwa przedstawicielami i oni
kontroluj¹ wydawanie pieniêdzy podatnika przez Pana
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Prezydenta, musz¹ te¿ dbaæ o miasto i informowaæ opiniê
publiczn¹ o sprawach dotycz¹cych jego mieszkañców.
Dlatego wielka odpowiedzialnoœæ spoczywa na mediach,
w tym tak¿e elektronicznych. Koñczê licz¹c, ¿e bêdziecie mi
Pañstwo w dalszym ci¹gu dostarczaæ tematów, które uwa¿acie za pierwszoplanowe.
Boles³aw Kosior, radny MK

Dy¿ury Boles³awa Kosiora – radnego Miasta Krakowa
w styczniu i lutym 2009 r.

26 stycznia 2009 r. – godz. 14:00-15:00
2 lutego 2009 r. – godz. 14:30-15:30
16 lutego 2009 r. – godz. 14:30-15:30
Miejsce dy¿uru: Siedziba Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, pokój AK;
31-301 Kraków – Osiedle Azory

Umacniajmy nasz Koœció³ dc zes. 1
Musia³o to byæ dzia³anie Bo¿e, poniewa¿ zaraz po powrocie postanowi³am zaprowadziæ w naszej parafii zwyczaj odmawiania ró¿añca fatimskiego. Jest, odmawiamy go 13-ego
dnia ka¿dego miesi¹ca. Jak¹ jeszcze now¹ „ceg³ê” chcia³abym wstawiæ? Otó¿ ca³ym sercem chcia³abym rozbudowaæ
tê modlitwê, aby ró¿aniec by³ ze œwiat³ami, z procesj¹, z ca³¹
opraw¹, tak, by ten dzieñ g³êboko zapisywa³ siê w naszej
pamiêci. Mam nadziejê, ¿e nasz Ojciec Proboszcz odniesie
siê przychylnie do takiej nowej „ceg³y”, umacniaj¹cej
duchowy fundament i mury naszej wspólnoty.
Wszyscy nie mog¹ wst¹piæ do tercjarzy, bo s¹ te¿ inne
drogi, ale jeszcze wiele osób powinno pójœæ Pani œladem.
Jak ich zachêciæ? Co chce Pani im powiedzieæ?
Aby iœæ drog¹ œw. Franciszka, trzeba byæ mocnym, moc¹
g³êbokich przekonañ religijnych. Trzeba czêsto uczestniczyæ
we Mszy œw. Umi³owaæ Matkê Bo¿¹ oraz Drogê Krzy¿ow¹
i modlitwê ró¿añcow¹. Ró¿aniec pomaga przemieniaæ
ludzkie serca, kszta³towaæ sposób myœlenia i dzia³ania,
nadaje moc. Trzeba umi³owaæ modlitwê i pragn¹æ Chleba
Eucharystycznego. Te wszystkie s³owa, które tu wypowiedzia³am mo¿na uj¹æ w jednym zdaniu: „Kto Pana Boga postawi³ na pierwszym miejscu, wszystko inne ma na w³aœciwym
miejscu”. Nasz Ojciec œw. Jan Pawe³ II wzywa³: „Nie lêkajcie
siê!”, „Wyp³yñ na g³êbiê.” Zachêcam wszystkich Czytelników naszej gazetki: „nie lêkajcie siê”, b¹dŸcie mocni i ju¿
od jutra postawcie pierwszy krok do przodu.
A czego Pani ¿yczy swoim s¹siadom i parafianom na
progu nowego roku?
¯yczê im obfitych ³ask Bo¿ych, opieki Matki Najœwiêtszej
na ka¿dy dzieñ. Niech nowonarodzone Dzieciê Jezus obdarza
zdrowiem, radoœci¹ i pokojem. A wszystkim mi³oœnikom
modlitwy ró¿añcowej, a szczególnie tym osobom, które
darz¹ mnie sympati¹ i serdecznoœci¹, którzy tak gorliwie
modlili siê ze mn¹ przez 4 lata, ¿yczê by ta modlitwa
przynios³a im obfity owoc i moc b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Dziêkujê za rozmowê i do³¹czam siê do tych ¿yczeñ. Pokój
i Dobro!
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