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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXV)

Korozja ducha
Podgl¹daj¹c wspó³czesn¹ polsk¹ rzeczywistoœæ musimy
z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e coraz mniej osób regularnie
przychodzi do koœcio³a. Powodów z pewnoœci¹ jest wiele, ale
czy one mog¹ tak naprawdê usprawiedliwiaæ cz³owieka wierz¹cego, beztrosko dyspensuj¹cego siê od zachowywania
przykazañi oddalaj¹cego siê odcodziennychpraktykreligijnych?
Czy a¿ tak bardzo postêp cywilizacyjny ma wp³yw na jakoœæ naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia? Wiara jest ³ask¹, która
od cz³owieka wymaga nieustannej duchowej pracy nad sob¹.
Wzorce moralne, etyczne, styl ¿ycia i hierarchia wartoœci
musz¹ byæ kszta³towane ju¿ w rodzinie, która jako domowy
Koœció³ jest niezast¹pionym miejscem wychowania opartego
na silnych fundamentach. Wiele jednak osób „wierz¹cych”
œwiadomie, lub pod wp³ywem ogólnych trendów i nacisków
spo³ecznych, doprowadza siebie do niebezpiecznego zaniku
poczucia grzechu i obiera styl ¿ycia ludzi kieruj¹cych siê
jedynie duchem tego œwiata. Tego typu postawa z pewnoœci¹
nie wiedzie ku prawdziwemu szczêœciu, a sam cz³owiek coraz bardziej czuje siê zagubiony w Koœciele, nie rozumiej¹c
wymagañ, wyp³ywaj¹cych przecie¿ z wiary w jedynego Boga.
Ta dziwna korozja ducha sprawia, i¿ tak chêtnie uciekamy
na ³ono natury, aby tam „po swojemu” oddawaæ czeœæ
Stwórcy, usprawiedliwiaj¹c przy tym ³atwo chocia¿by niedzieln¹ czy œwi¹teczn¹ nieobecnoœæ na Mszy œw. Równie¿
sam Koœció³ jako instytucja postrzegany jest czêsto marketingowo, do którego przychodzi siê, aby kupiæ tak¹ lub inn¹
us³ugê. Zeœwiecczenie obyczajów zbiera wiêc swoje ¿niwo
w zaskakuj¹co szybkim tempie. Jan Pawe³ II w ksi¹¿ce
„Przekroczyæ próg nadziei”, maj¹c na uwadze tê now¹
rzeczywistoœæ, podkreœla, ¿e: „Koœció³ ci¹gle na nowo podejmuje zmaganie z duchem tego œwiata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem siê o duszê tego œwiata. Jeœli bowiem
z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja,
to z drugiej strony jest w nim tak¿e obecna potê¿na antyewangelizacja, która ma te¿ swoje œrodki i swoje programy i z ca³¹
determinacj¹ przeciwstawia siê Ewangelii i ewangelizacji”.
Nie wolno wiêc nam lekcewa¿yæ z³a, które tak podstêpnie
wkrada siê w ludzkie sumienie, ani tego, co kiedyœ nazywane
by³o wyraŸnie grzechem, a dziœ dla wielu jest ogólnie przyjêt¹ mod¹ i zasad¹ postêpowania. Nic wiec nie zwalnia nas
od podejmowania nieustannego trudu religijnej i moralnej
odnowy spo³eczeñstwa, które powinno wyró¿niaæ siê na tle
laickich koncepcji pañstw, wiernoœci¹ wobec tradycji wyp³ywaj¹cej z bogactwa chrzeœcijañskich korzeni równie¿ i dla
tej wspó³czesnej cywilizacji. Bowiem Bóg nie jest jakimœ abstrakcyjnym konkurentem dla naszego ziemskiego ¿ycia, ale
jest i zawsze bêdzie gwarantem jego jakoœci, wielkoœci
i prawdy.
Eligiusz Dymowski OFM
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Pani nasza, ufamy Tobie!
Przy porannym ró¿añcu patrzê na ten stuletni obraz. Na
odleg³ym horyzoncie jest Wawel, koœció³ Mariacki, katedry
w Wilnie, we Lwowie i wie¿a Jasnej Góry. Wy¿ej, poœrodku
b³êkitu pyszni siê konterfekt Pani Czêstochowskiej, a pod
nim napis: POD TWOJ¥ OBRONÊ UCIEKAMY SIÊ. Na
pierwszym planie w krêgu s¹: kobieta z ludu i góral, legionista i powstaniec styczniowy z malinow¹ chor¹gwi¹ Rzeczypospolitej Trojga Narodów oraz Wielcy Polacy, tytani
narodowego ducha: Sienkiewicz, Mickiewicz i S³owacki,
Jan III Sobieski i Koœciuszko z rêk¹ uniesion¹ do przysiêgi,
a obok Kordecki z wielkim krzy¿em w rêce i Piotr Skarga.
Kr¹g zamyka zamyœlone ch³opiê.
Na podobnym obrazie, dziœ kr¹g by³by wiêkszy. Legionistê
zast¹pi³by Pi³sudski wsparty na szabli, a poœrodku, miêdzy
królem Janem i Naczelnikiem, klêcza³by prymas Wyszyñski
oddaj¹cy nas w niewolê Maryi, oraz papie¿ Jan Pawe³ II Wojty³a wzywaj¹cy mocy Ducha Œwiêtego dla odnowy tej ziemi.
Tamten obraz powsta³, aby obudziæ i pokrzepiæ ducha,
abyœmy my, Naród, nie zawiedli, gdy stanie siê cud politycznego zmartwychwstania. Dziœ taki obraz tak¿e mia³by
budziæ nas z duchowego letargu, bo znów jesteœmy na dziejowym zakrêcie. Zdaniem niektórych, znów «larum graj¹»,
bo nad Rzeczypospolit¹ gromadz¹ siê ciemne chmury kolejnej, tym razem «europejskiej niewoli». Nie wiemy, czy tak
jest, wiêc trzeba tym uwa¿niej rozpoznawaæ znaki czasu.
Niew¹tpliwie, czas jest szczególny i potrzeba, abyœmy
jeszcze raz wspomnieli na nasze «duchowe dziedzictwo,
któremu na imiê Polska», «abyœmy sami nie podcinali tych
korzeni, z których wyrastamy». Prosi³ nas o to Papie¿-Polak
«przez pamiêæ i potê¿ne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i z wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej».
Dziœ, na progu piêknego, maryjnego miesi¹ca oderwijmy
siê od telewizyjnej „miski”, do której codziennie nak³adaj¹
nam przewa¿nie niezdrowe jad³o. Odwróæmy siê od ujadania
politycznych dewiantów, a zwróæmy siê ku sprawom
naprawdê wa¿nym. Proœmy Maryjê tak, jak w Kalwarii prosi³
nasz Ojciec, Jan Pawe³ II: «Orêdowniczko nasza, ³askawa
i litoœciwa Panno Maryjo! Wejrzyj, ³askawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawa³ wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pok³ada³ nadziejê w Twojej matczynej mi³oœci... Dla ubogich i cierpi¹cych otwieraj
serca zamo¿nych. Bezrobotnym daj spotkaæ pracodawcê.
Wyrzucanym na bruk pomó¿ znaleŸæ dach nad g³ow¹. Rodzinom daj mi³oœæ, która pozwala przetrwaæ wszelkie trudnoœci.
M³odym pokazuj drogê i perspektywy na przysz³oœæ». W obecnej dobie, dobie kryzysu, taka jest nasza polska racja stanu.
Proœmy, ale i chwalmy Maryjê! Z nami chwal¹ J¹ ³¹ki umajone, góry, doliny zielone, chwal¹ J¹ cieniste gaiki, Ÿród³a
i czyste strumyki. Tak, jak czynili nasi ojcowie, chwalmy
Maryjê, Pani¹ Œwiata.
Andrzej Stoch
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Informacje duszpasterskie
l.05.–Pi¹tek: Rozpoczêcie nabo¿eñstw majowychku czciNMP,
które bêd¹ odprawiane w dni powszednie o godz. 18, a w niedziele i œwiêta o 19; pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz.
16:30 – spowiedŸ dzieci i m³odzie¿y, a o godz. 17 – Msza œw.
dla nich; o godz. 18. nabo¿eñstwo majowe, o godz. 18.30
Msza œw. w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
2.05. – Sobota: o godz. 18 nabo¿eñstwo majowe, a o godz. 21.
„Wieczór z Janem Paw³em II”.
3.05. – Niedziela i Œwiêto Narodowe; Liturgiczna Uroczystoœæ NMP Królowej Polski przeniesiona na poniedzia³ek
(4 maja): Msze œw. bêd¹ sprawowane: o godz. 6, 7:30, 9,
10:30, 12, 13:15, 18 i ostatnia o 20; o godz. 19 – Nabo¿eñstwo
do Matki Bo¿ej Królowej Polski.
7.05. – Czwartek: Od godz. 9 kap³ani udadz¹ siê z pos³ug¹
sakramentaln¹ do chorych naszej parafii; o godz. 16:30
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, o godz.17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
10.05. – Niedziela: godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca i zmiana tajemnic ró¿añcowych.
13.05. – Œroda: Wspomnienie liturgiczne Najœw. Maryi Panny
z Fatimy.
14.05. – Czwartek: Œwiêto liturgiczne œw. Macieja, Aposto³a.
21.05. – Czwartek: Rozpoczêcie rekolekcji zamkniêtych,
prowadzonych przez Sekretariat Ewangelizacyjny naszej
Prowincji Zakonnej, pod has³em: „Jak otworzyæ siê na Ducha
Œwiêtego”.
22.05. – Pi¹tek: Rozpoczêcie nowenny do Ducha Œwiêtego.
23.05. – Sobota: Liturgiczne œwiêto rocznicy poœwiêcenia
Bazyliki œw. Franciszka z Asy¿u.
24.05. – Niedziela: Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
31.05. – Niedziela: o godz. 10:30 uroczystoœæ I Komunii
Œwiêtej dzieci z naszej parafii. Z tej racji Msze œw. o godz.10:30
i o 12 bêd¹ sprawowane w dolnej kaplicy. O godz. 16 Msza œw.
w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.

Nadzwyczajni szafarze
Komunii œw.
Coraz wiêcej jest wiernych, w tym tak¿e chorych,
którzy pragn¹ czêœciej przyjmowaæ Boga w Komunii œw.
Niekiedy jednak brakuje kap³anów, aby spe³niæ ich
¿yczenia, a innym razem uczestników we Mszy œw. jest
tak du¿o, ¿e sprawuj¹cy j¹ kap³an sam nie jest zdolny
rozdaæ im Komunii œw. Dlatego Koœció³, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykañskiego II, pozwoli³ w nadzwyczajnych wypadkach wiernym œwieckim rozdawaæ
Komunie œw. w czasie Mszy œw. i zanosiæ j¹ chorym do
domów. Sprawy te normuje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 910 § 1 i 2), wed³ug którego zwyczajnymi szafarzami Komunii œw. s¹: biskup, prezbiter i diakon, zaœ
nadzwyczajnymi: akolici i wierni œwieccy wyznaczeni do
pe³nienia tej funkcji zgodnie z kan. 230 § 3. Komentarz
do tych przepisów da³a Kongregacja Sakramentów
i Kultu Bo¿ego w instrukcji z dnia 3 IV 1980 r. Przedstawimy to w osobnym artykule w „Naszej Wspólnocie”.
Tymczasem zamieszczamy krótk¹ refleksjê, jak dot¹d,
jednego z dwóch w naszej parafii œwieckiego szafarza
Komunii œw., dr. Paw³a Nale¿niaka. (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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Refleksja œwieckiego szafarza
Komunii œwiêtej
Nied³ugo minie dwa lata, jak zosta³em pob³ogos³awiony
przez J. Em. Kard. Stanis³awa Dziwisza do pos³ugi œwieckiego szafarza Komunii œwiêtej w naszej parafii. Wraz ze
mn¹ dost¹pi³o tego zaszczytu ponad 30 kolegów z ró¿nych
ma³opolskich parafii. Przez to dalekowzroczne posuniêcie
Metropolity Chrystus przybli¿y³ siê bardziej do wielu rodzin,
zwiêkszy³a siê te¿ liczba osób zaanga¿owanych w misjê
Koœcio³a. Pos³uga ta na terenie parafii sta³a siê Ÿród³em pociechy i b³ogos³awieñstwa nie tylko dla wielu chorych, ale
tak¿e dla najbli¿szych im osób, czêsto tak¿e cierpi¹cych
i zmêczonych. Chrystus, wchodz¹c w te rodziny, umacnia
ludzkie dusze i cia³a. Dla samego szafarza ten szczególny
udzia³ w pos³udze Koœcio³owi sta³ siê Ÿród³em wielu ³ask
Bo¿ych i zdyscyplinowa³ do ¿ycia wewnêtrznego.
Nied³ugo w naszej parafii pojawi siê kolejny „œwiecki pomocnik w rozdawaniu Komunii œwiêtej”. Pob³ogos³awiony
przez Arcybiskupa bêdzie móg³ uczestniczyæ w jej rozdzielaniu podczas Mszy œwiêtych i zanosiæ j¹ do domów chorych.
Zatem istnieje szansa, aby t¹ pos³ug¹ obj¹æ wiêksz¹ liczbê
ludzi cierpi¹cych, albo te¿ dodatkowo sprawowaæ j¹ w najwa¿niejsze œwiêta. Aby jednak tak siê sta³o, konieczne jest
zaanga¿owanie wiernych i pomoc w rozwoju tej formy pracy
Koœcio³a. W naszych rodzinach nie brakuje chorych. Rodzina, przyjaciele i s¹siedzi, lekarze i wolontariusze z podziwu
godnym poœwiêceniem nios¹ im ró¿norak¹ pomoc. Musimy
jednak pamiêtaæ, ¿e nawet najbardziej czu³a opieka tu na
ziemi nie zast¹pi tego, co mo¿e wnieœæ w ich ¿ycie Pan Bóg
przez swe s³owo i sakramenty.
St¹d pamiêtajmy, ¿e je¿eli mamy w swym gronie osoby
chore, jeœli nawet dot¹d nie by³y one zbyt religijne, to
jesteœmy odpowiedzialni za ich wieczne zbawienie. Nie
bójmy siê zaproponowaæ im spotkania z kap³anem, jeœli
nawet nie zakoñczy siê ono spowiedzi¹. Odwa¿my siê na
wiêcej i zaproponujmy Komuniê œwiêt¹ naszym chorym nie
tylko raz w miesi¹cu, ale na przyk³ad, co dwa tygodnie. Nie
bójmy siê przyjœcia szafarza do naszego domu nie trzeba mu
za nic p³aciæ. Dla niego sama mo¿liwoœæ przynoszenia Najœwiêtszego Cia³a Pañskiego do rodzin i dotykania go swoimi
rêkoma, to najwiêkszy zaszczyt i nagroda, jakiej ju¿ tu
dostêpuje na ziemi.
Znana jest udrêka chrzeœcijan, którzy kiedyœ nie dope³nili
obowi¹zku przyprowadzenia kap³ana do ³o¿a chorego Ojca
lub Matki. Aby takich sytuacji unikn¹æ potrzebne jest objêcie
wiêkszej liczby chorych sta³¹ pos³ug¹ kap³anów i szafarzy.
Nie bójmy siê g³êbszego wejœcia Chrystusa w nasze ¿ycie.
On jest tym, który przyszed³ „utrudzonych i obci¹¿onych
pokrzepiaæ”. Nawet wtedy, jeœli nasi chorzy nie odzyskaj¹
ju¿ zdrowia, to umr¹ ze spokojem na ustach, a my sami otrzymamy moc, aby przyj¹æ to trudne dla nas wydarzenie z wiar¹
i nadziej¹. O ³askach otrzymanych od Boga przez t¹ pos³ugê
mog¹ zaœwiadczyæ ci, którzy jej doœwiadczali, a chyba ¿adna
do tej pory rodzina w naszej parafii, nie ¿a³uje, ¿e tak siê sta³o.
Bardzo dziêkujê wszystkim moim chorym za ich modlitwê
zanoszon¹ w mojej intencji i naszej parafii. Waszym cierpieniem, dodanym do zas³ug bolesnej mêki Chrystusa, upraszacie mi³osierdzie Bo¿e tak¿e dla naszej Ojczyzny, dla
zatwardzia³ych grzeszników i dla ca³ego œwiata.
Pawe³ Nale¿niak
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”.
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Droga Krzy¿owa:
Koloseum i Polska
W Wielki Pi¹tek 2007 roku w Koloseum Ojciec œwiêty
Benedykt XVI po raz pierwszy poprowadzi³ Drogê Krzy¿ow¹ odmienn¹ od poprzednich, odprawianych w tym miejscu.
Nowy, odmienny uk³ad stacji powtórzy³ siê w kolejnych
latach, mogliœmy go prze¿ywaæ tak¿e w tym roku. W tej
nowej wersji liczba stacji nie uleg³a zmianie, jest ich nadal
czternaœcie. Zmiany, i to znacz¹ce, nast¹pi³y w wyborze
zdarzeñ opisuj¹cych mêkê Jezusa, a sk³adaj¹cych siê na ci¹g
stacji Drogi Krzy¿owej.
Emocjonalny stosunek do mêki Chrystusa, jej prze¿ywanie,
towarzyszy uczniom Mistrza od chwili Jego pojmania
w Ogrodzie Getsemani i nieustannie trwa przez wszystkie pokolenia. Kszta³ty formalne rozpamiêtywaniu w Jerozolimie tej
„bolesnej drogi”, nadali franciszkanie dopiero w XIV wieku.
Przez kilka stuleci uk³ad stacji by³ dowolny. Wybór stacji, znajduj¹cy siê w naszych ksi¹¿eczkach do nabo¿eñstwa lub
w ró¿nych publikacjach ksi¹¿kowych lub czasopismach, ukszta³towa³ siê w XVIII wieku. Tak wiêc, stoi dziœ za nim ponad
dwustuletnia tradycja. Mimo to, zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem mówi¹cym o nadrzêdnoœci treœci nad form¹, zdarza siê
rozpamiêtywanie mêki Chrystusa skupione na innych momentach. Znam Drogê Krzy¿owa, w której stacja I, to – Ostatnia
wieczerza, stacja II Jezus daje nam sakrament swojego Cia³a
i Krwi, a s¹d u Pi³ata rozwa¿a siê dopiero w stacji VI.
Od trzech lat Benedykt XVI w Koloseum odprawia Drogê
Krzy¿ow¹ z nastêpuj¹cym uk³adem stacji: I. Konanie Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym, II. Jezus zdradzony przez Judasza
i opuszczony przez swoich, III. Jezus skazany przez Sanhedryn,
IV. Piotr zapiera siê Jezusa, V. Jezus os¹dzony przez Pi³ata,
VI. Jezus biczowany i koronowany cierniem, VII. Jezus bierze
krzy¿ na swe ramiona, VIII. Cyrenejczyk pomaga nieœæ Krzy¿
Jezusowi, IX. Jezus spotyka jerozolimskie niewiasty, X. Jezus
przybity do krzy¿a, XI. Jezus obiecuje swoje Królestwo dobremu ³otrowi, XII. Matka i uczeñ pod Krzy¿em Jezusa,
XIII. Jezus umiera na Krzy¿u i XIV. Jezus zdjêty z krzy¿a i z³o¿ony do grobu. Wszystkie te stacje s¹ fragmentami mêki.
Warto zastanowiæ siê nad tymi stacjami, gdy¿ fakt ich odprawiania przez G³owê Koœcio³a Katolickiego wraz z ca³ym
œwiatem, dziêki przekazowi telewizyjnemu, stanowi zachêtê do
naœladowania. Ta Droga Krzy¿owa powinna byæ ¿ywo przyjêta
zw³aszcza przez wiernych w krajach Europy wschodniej, wychodz¹cych z choroby komunizmu. Uwa¿am, ¿e u¿ywany dot¹d
zbiór stacji odnosi siê do rzeczywistoœci cierpieñ fizycznych
zwi¹zanych z krzy¿em i jakby opiera³ siê na obserwacjach
naocznych œwiadków, uzupe³nionych tym, co póŸniej
mówiono. Natomiast w Drodze Krzy¿owej z Koloseum rozwa¿amy tylko wydarzenia zapisane w Ewangeliach, przy czym
skupiamy siê nie tylko na mêce fizycznej Chrystusa, ale
i duchowej. Mêka Jezusa rozpoczê³a siê nie u Pi³ata, lecz
w Ogrodzie Oliwnym. U œw. Mateusza jest odrêbna czêœæ tekstu: „Jezus w Ogrójcu” i w niej rozdzia³: „Modlitwa i trwoga
konania”. Ktoœ nawet zauwa¿y³, ¿e mêka w Ogrójcu by³a podobna do tej, póŸniejszej, od Pi³ata po Golgotê. Ponadto, bolesnymi elementami Mêki faktycznie by³a zarówno zdrada
Judasza i zaparcie siê Piotra, najwa¿niejszego ucznia, jak i pe³ne
upokorzeñ ci¹ganie Jezusa „od Annasza do Kajfasza”.
Nowe stacje wesz³y na miejsce trzech „upadków Jezusa” oraz
spotkañ z Matk¹ i z Weronik¹. Dziennikarz Bader znalaz³
podstawy twierdziæ, ¿e nie by³o epizodu z Weronik¹, a chusta
z Manoppello nie ma z ni¹ nic wspólnego, lecz jest autentyczn¹
chust¹ dogrobn¹ z odbiciem twarzy Zmartwychwsta³ego Pana.
Czy widok Matki pomóg³ Skazañcowi, czy raczej Mêka by³a
najokrutniejsza, od pocz¹tku do koñca? Czy Jezus rzeczywiœcie
upada³? Przes³ank¹ mo¿e byæ przymuszenie Cyrenejczyka,
choæ mo¿e oprawcom siê œpieszy³o? Pominiêcie stacji z upad-
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kiem pomniejsza pospolity, a cenny motyw naszych upadków
pod naszymi „krzy¿ami”. Przy tym znika te¿ inny w¹tek: upadku
Jezusa pod ciê¿arem naszych grzechów. Zrozumia³y jest upadek
Jezusa-cz³owieka, niezrozumia³y by³by upadek Jezusa-Boga,
a rozwa¿ania nie zawsze s¹ doœæ jasne. Wszak zdarzy³o siê raz,
¿e duch upad³ i st¹d mamy upad³e anio³y, czyli Szatana i jego
ekipê, ale to ju¿ jest zupe³nie inna historia.
Szczególn¹ wagê dla katolików, zw³aszcza w Europie wschodniej, powinny mieæ trzy nowe stacje: II. Jezus zdradzony przez
Judasza i opuszczony przez swoich; III. Jezus skazany przez Sanhedryn i IV. Piotr zapiera siê Jezusa. Prze¿yliœmy okres (zdaniem
niektórych trwa on nadal), w którym masowo produkowano
Judaszów, kazano im zdradzaæ przyjació³, wyroki nie zapada³y
w s¹dach, lecz ferowa³ je partyjny „Sanhedryn”, a przez wzgl¹d
na „poprawnoœæ polityczn¹” niektórzy zapierali siê Boga lub znajomoœci z przeœladowanymi przez w³adze „wrogami ludu”.
Dobr¹, choæ cz¹stkow¹ ilustracj¹ tego minio-nego czasu jest film
o ksiêdzu Jerzym Popie³uszce, na który powinni pójœæ wszyscy,
a szczególnie m³odzie¿. Z punktu poznawczego jest to dla nich
znakomity film o mi³oœci Boga oraz ludzi, cierpieniu i zdradzie.
Brak w nim tylko pewnego komentarza, choæ mo¿e wielu na to
wpadnie, ¿e duchowoœæ Judasza jest tak nieœmiertelna, jak sama
zdrada. Jeœli siê dobrze przyjrzeæ, to wszystkie zjawiska i mechanizmy spo³eczne pokazane w filmie nadal s¹ obecne, choæ
w innej skali. Nadal jest to samo zadanie: zabiæ ksiêdza, zabiæ
Boga, tylko, kto inny teraz daje srebrniki i tylko Judasze przestali
mieæ honor, odwagê i wyrzuty sumienia.
Znakomitym polem rozwa¿añ jest porównanie zdrad: Judasza
i Piotra, ich osobistych dramatów i sposobów rozwi¹zania
problemu; ró¿nych w istocie i odmiennych w skutkach.
Czy, mimo tak wielkiej aktualnoœci, ten nowy uk³ad stacji
Drogi Krzy¿owej przyjmie siê u nas, znajdzie zwolenników?
Trudno zgadn¹æ. Mo¿e nie obudziæ zainteresowania, bo nadal
za du¿o wœród nas Judaszów i ich familiantów, zbyt wielki jest
podburzony, nienawistny t³um ¿¹daj¹cy œmierci cywilnej
swoich dobroczyñców, a trzymaj¹cy w³adzê „Sanhedryn”, choæ
nieco rozproszony, przez swoje Gazety skutecznie stale podburza t³um i wymusza polityczn¹ poprawnoœæ.
Andrzej Stoch

Zgon Postulatora generalnego naszego Zakonu
Dnia 25 kwietnia, wczesnym rankiem, w Szpitalu Bonifratrów w Neapolu, odszed³ do Domu Ojca Luca De Rosa OFM,
postulator generalny Zakonu Braci Mniejszych. W dniu
25 marca 2009 r. obchodzi³ on 50-lecie œlubów zakonnych
w domu generalnym naszego Zakonu w Rzymie, w którym pracowa³. Nastêpnego dnia nasili³a siê choroba, któr¹ od lat znosi³
cierpliwie, a która tym razem szybko doprowadzi³a go do œmierci.
O. £ukasz urodzi³ siê w Afragola k. Neapolu w 1936 r. Do
Franciszkanów wst¹pi³ w 1953. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1962 r. Studia odby³ na Uniwersytecie Œw. Anzelma
w Rzymie. By³ profesorem liturgii i jakiœ czas proboszczem,
a nastêpnie sekretarzem i wikariuszem franciszkañskiej
Prowincji w Neapolu. W 1989 r. zosta³ powo³any na urz¹d
wicepostulatora, a w 1996 r. na postulatora generalnego Zakonu. Pracowa³ on wobec Stolicy Apostolskiej nad ponad
180 sprawami kandydatów na o³tarze, z których kilku doprowadzi³ do beatyfikacji, w tym Jana XXIII, papie¿a, oraz
kilku do kanonizacji, w tym naszych rodaków: Jana z Dukli
i Szymona z Lipnicy. Pracowa³ tak¿e nad naszym S³. Bo¿ym
Bratem Alojzym Kosib¹. W tej ostatniej sprawie mia³em
zaszczyt z nim wspó³pracowaæ jako wicepostulator.
W Polsce i by³ dwukrotnie: na beatyfikacji 108 polskich
Mêczenników II wojny œwiatowej i na kanonizacji œw. Jana
z Dukli. Odwiedzi³ tak¿e Kraków i Wieliczkê. Niech Pan obdarzy go chwa³¹ nieba.
o. Salezy B. Brzuszek OFM
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Biblioteka parafialna poleca
Ks. Mariusz Rosik, Œwi¹tynia Jerozolimska, Wyd. TUM,
Wroc³aw 2007.
Nak³adem wroc³awskiego wydawnictwa TUM ukaza³a siê
kolejna ksi¹¿ka z pasjonuj¹cej serii „Archeolog czyta Bibliê”. Obecny tomik poœwiêcony jest w ca³oœci Œwi¹tyni Jerozolimskiej, jej burzliwej historii oraz znaczeniu w dziejach
narodu wybranego.
Lud Bo¿y Starego Testamentu, jak ka¿da spo³ecznoœæ religijna, posiada³ w³aœciwe sobie miejsce kultu. W pocz¹tkowym etapie dziejów Izraela by³ to Namiot Spotkania,
przenoœne sanktuarium, skrywaj¹ce œwiêt¹ Arkê Przymierza
oraz z³o¿one w niej tablice Prawa. Dopiero, kiedy pokolenia
Jakuba utworzy³y jednoœæ pañstwow¹, król Dawid zapragn¹³
wybudowaæ Bogu Jahwe trwa³¹ œwi¹tyniê. Na miejsce sakralne wybra³ Jerozolimê (pierwotna nazwa Jebus, do czasu
izraelskiego podboju ok. 1000 r. przed Chr.), któr¹ uczyni³
polityczn¹ i religijn¹ stolic¹ swego narodu. Mimo, i¿ poczyni³ wszelkie przygotowania do tego przedsiêwziêcia, przywilej zbudowania œwiêtego przybytku przypad³ jego synowi,
Salomonowi.
Œwi¹tynia Salomona nale¿a³a do najwspanialszych ówczesnych budowli i zwana by³a „siódmym cudem œwiata”.
Chocia¿ do dziœ nie odkryto po niej ¿adnych pozosta³oœci,
pewne jest, ¿e rozmachem i przepychem nie mia³a sobie
równych. Na przestrzeni dziejów Œwi¹tynia przechodzi³a
ró¿ne koleje losu, wielokrotnie by³a okradana i bezczeszczona. W 586 r. przed Chr. wojska babiloñskie pod wodz¹
Nabuchodonozora zajê³y i spali³y Jerozolimê a ograbion¹ ze
z³ota Œwi¹tyniê obróci³y w gruzy. Odbudowa sanktuarium
sta³a siê mo¿liwa dopiero w 520 r. przed Chr. po dekrecie
perskiego króla Cyrusa. Nowa Œwi¹tynia, choæ bardzo okaza³a, nie dorównywa³a jednak wspania³oœci¹ Pierwszej
Œwi¹tyni Izraela i jak wynika z interpretacji Biblii, nie by³o
w niej równie¿ Arki Przymierza, która prawdopodobnie nie
zosta³a odbudowana. Po doœæ spokojnym okresie panowania
imperium perskiego nasta³y znacznie trudniejsze czasy
helleñskie. Sanktuarium Jerozolimskie zosta³o przemianowane na œwi¹tyniê Zeusa, w której uprawiano prostytucjê,
sk³adano ofiarê z nieczystych zwierz¹t, a ¯ydów zmuszano
do spo¿ywania miêsa nieczystych ofiar. Musieli te¿ uczestniczyæ w orgiastycznych obchodach œwiêta boga Dionizosa
(2 Mch 6,3-7). Dopiero zwyciêskie powstanie pod dowództwem Machabeusza po³o¿y³o kres bezeceñstwom i pozwoli³o
na ponowne poœwiêcenie Œwi¹tyni, która odzyska³a dawn¹
funkcjê ostoi wiary w jedynego Boga. Fakt ten czczony jest
przez ¯ydów do dziœ, jako œwiêto chanukka. Rok 63 przed Chr.,
to pocz¹tek kolejnego wielowiekowego obcego panowania.
Cesarstwo Rzymskie, pocz¹tkowo przyjazne wobec Izraelitów,
z czasem sta³o siê ich wrogiem. Kiedy w 70 r. po Chr. wojska
Tytusa wkroczy³y do Jerozolimy, rozegra³a siê jedna z najwiêkszych tragedii w historii narodu wybranego. Wódz
nakaza³ wymordowaæ personel œwi¹tynny, a sam¹ Œwi¹tyniê
spaliæ. Odt¹d Œwi¹tynia Jerozolimska, tak imponuj¹co
rozbudowywana przez Heroda niemal przez pó³ wieku,
przesta³a praktycznie istnieæ.
Kiedy zabrak³o centralnej instytucji biblijnego judaizmu,
w miejscowoœci Jabne zebrali siê faryzeusze, którzy sami siebie okreœlili rabinami, by szukaæ nowego kszta³tu religii,
pozbawionej œwi¹tyni. Tak rozpocz¹³ siê judaizm rabiniczny,
skostnia³y w Misznie i Talmudzie. Obecny kult religijny
sprawowany w synagogach zasadniczo ró¿ni siê od kultu
œwi¹tynnego. Przede wszystkim w œwi¹tyni istnia³o dziedziczne kap³añstwo, w synagogach natomiast nie ma kap³anów,
a sprawowana w nich liturgia jest liturgi¹ œwieckich, dla
której wystarcza dziesiêciu mê¿czyzn. Czytanie Pisma
Œwiêtego i jego objaœnienia uzupe³niane s¹ modlitw¹ i œpiewaniem psalmów.
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Zachêcaj¹c do lektury, ks. Mariusz Rosik pisze: „Wyra¿am
g³êbok¹ nadziejê, ze lektura tego opracowania pozwoli nie
tylko zag³êbiæ siê w tajniki archeologii biblijnej, ale tak¿e
pos³u¿y g³êbszemu zrozumieniu tak Starego, jak i Nowego
Testamentu. Bo przecie¿ niemal ka¿da ksiêga Biblii odsy³a
Czytelnika do tego najœwiêtszego miejsca religii judaistycznej, z której do dziœ pozosta³ jedynie zachodni mur zwany
Œcian¹ P³aczu, wzniesiony podobno przez najbiedniejsz¹ ludnoœæ tego miasta”.
Bo¿ena Migda

Kardyna³ Dziwisz Honorowym
Obywatelem Krakowa
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, metropolita krakowski, otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Sto³ecznego Królewskiego
Miasta Krakowa. Wrêczenie stosownego dyplomu odby³o siê
na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Krakowa w dniu
22 kwietnia 2009 roku. Wszyscy Radni w uchwale z 4 marca
bie¿¹cego roku jednog³oœnie nadali Honorowe Obywatelstwo Krakowa Kardyna³owi „za Jego duszpastersk¹ troskê,
któr¹ otacza krakowian oraz za opiekê nad spuœcizn¹ Jana
Paw³a II”. Oczywiœcie mieœci siê w tym dzia³anie Metropolity jako stra¿nika dziedzictwa narodowego, tak¿e przez
utrwalanie pamiêci o pontyfikacie i przes³aniu do narodu
Papie¿a Polaka Jana Paw³a II. Najlepszym tego przyk³adem
jest budowa Centrum Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê!”.
Nazwa ta nawi¹zuje do s³ów wypowiedzianych przez
Papie¿a 22 paŸdziernika 1978 roku podczas inauguracji Jego
Pontyfikatu na Palcu œw. Piotra w Rzymie: Nie lêkajcie siê!
Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystusowi!
Jego zbawczej w³adzy otwórzcie granice pañstw, ustrojów
ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lêkajcie siê!
Jak prorocze i buduj¹ce by³y to s³owa, dzisiaj nie trzeba
przekonywaæ ju¿ nikogo. Wla³y one w nasze serca nie tylko
odwagê, ale i wiarê, ¿e nieuniknione musi przyjœæ. Tym
bardziej nale¿y doceniæ kard. Stanis³awa Dziwisza, ¿e z tak¹
trosk¹ dba o pamiêæ o Ojcu Œwiêtym, o Naszym Ojcu. Warto
tu przypomnieæ, ¿e kard. Stanis³aw Dziwisz budowê Centrum Jana Paw³a II w krakowskich £agiewnikach rozpocz¹³
11 paŸdziernika 2008 roku, w ramach obchodów 30. rocznicy
wyboru kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê œw. Piotra. Centrum Jana Paw³a II w £agiewnikach „Nie lêkajcie siê”
stanowiæ bêd¹: Koœció³ Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego,
Dom im. Jana Paw³a II z muzeum, bibliotek¹, kaplic¹ i sal¹
konferencyjn¹, Oœrodek rekolekcyjny i punkt szkolenia
wolontariatu, Dom pielgrzyma oraz park medytacyjno-rekreacyjny z plenerow¹ Drog¹ Krzy¿ow¹.
Przytoczê tu uzasadnienie Kardyna³a: Wszyscy pragniemy
zatrzymaæ Go takim, jakim by³, z Jego nauczaniem, poezj¹
i wra¿liwoœci¹ na piêkno, a nade wszystko z Jego mi³oœci¹ do
nas wszystkich i do ka¿dego cz³owieka. S³owa Jana Paw³a II:
«Nie lêkajcie siê!», wyg³oszone u progu Jego pontyfikatu,
daj¹ cz³owiekowi udrêczonemu, zmagaj¹cemu siê ze swoim
losem i s³aboœci¹ si³ê, by z nadziej¹ iœæ naprzód.
Radni w uzasadnieniu podnieœli równie¿ dzia³alnoœæ
Kardyna³a na polu ekumenicznym wœród osób, które nie s¹
katolikami. Obecnie Metropolita Krakowski koñczy siedemdziesi¹t lat. Z tej okazji ¿yczymy Mu przez rêce Maryi
zdrowia i wytrwa³oœci w prowadzeniu Koœcio³a Krakowskiego w nadchodz¹cych latach.
Boles³aw Kosior

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie wtorki
oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.

