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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXVI)

Codzienny nasz jêzyk ojczysty
Nikt nie ma ju¿ chyba w¹tpliwoœci, i¿ nasze s³ownictwo
codzienne wyraŸnie tapla siê w brudzie. W wielu œrodowiskach u¿ywanie brzydkich wyrazów lub przekleñstw,
sta³o siê po prostu zwyczajn¹ i w niczym nie ra¿¹c¹ norm¹
zachowania. Na korytarzach szkolnych, ulicach, dyskotekach, parkach lub skwerach, m³odzie¿ bez wiêkszego zastanowienia, pos³uguje siê wszelkim mo¿liwym wulgaryzmem,
a doroœli s³ysz¹c takie lub inne s³owo, ukradkiem spogl¹daj¹
gdzie indziej lub bezradnie rozk³adaj¹ rêce. Co wiêcej, ten
ma³o przyjemny dla ucha codzienny be³kot doczeka³ siê
nawet naukowego opracowania w postaci „S³ownika polskich przekleñstw i wulgaryzmów”, zawieraj¹cy zbiór ponad
tysi¹ca wyrazów i wyra¿eñ obscenicznych, które maj¹ œwiadczyæ, i¿ „Polacy nie gêsi, te¿ swój jêzyk maj¹”. Zasadnoœæ
pos³ugiwania siê tego typu s³ownictwem zostaje umotywowana we Wstêpie, gdzie czytamy, i¿ „Sens instrumentalny przekleñstwa jest motywowany utrwalon¹ w kulturze ludowej
i religijnej wiar¹ w magiczn¹ moc s³ów, w to, ¿e poprzez wypowiadanie okreœlonych formu³ s³ownych (kl¹tw, zaklêæ)
mog¹ spe³niaæ siê wyra¿one w nich ¿yczenia ludzi, by komuœ
sta³o siê coœ z³ego”.
Ju¿ po tej wstêpnej lekturze od razu ciœnie siê cz³owiekowi
na jêzyk stwierdzenie: no tak znowu tu jest winna religia,
ludowa prymitywna pobo¿noœæ, staroœwieckie gus³a i wierzenia. ¯ycie musi siê przecie¿ toczyæ dalej, szybciej, a im
bardziej prymitywnie, tym zabawniej. Czy jednak wszystko
mo¿na usprawiedliwiæ na potrzebê chwili, politycznej propagandy, zwyczajnego braku kultury czy niechlujstwa? Literatura piêkna od wieków by³a, jest i bêdzie nauczycielk¹
dobrego tonu, gustu i zachowania. Nie dajmy siê wiêc
zwariowaæ ¿adnym podszeptom z³a, które nazywamy mod¹
lub tak zwanym byciem na topie.
Szacunek do ojczyzny, religii, drugiego cz³owieka, miejsca
pracy i wypoczynku wyznacza nie tylko prawda, zdrowa
i m¹dra tolerancja, ale nade wszystko umi³owanie piêkna
jêzyka, który stanowi o niezaprzeczalnym skarbie ka¿dego
narodu, mog¹cym dziêki niemu wyartyku³owaæ swoje marzenia, plany i szczêœcie. Dziêki umiejêtnoœci piêknego
wys³awiania siê cz³owiek lepiej rozumie sens jêzyka i jeszcze
bardziej poznaje siebie, Boga, innych i œwiat. Ideologia, która
rodzi jedynie cz³owieka masowego, nie maj¹cego w³asnych
myœli ani w³asnego zdania, które potrafi³by powiedzieæ
i obroniæ, zawsze bêdzie jak¹œ ¿a³osn¹ karykatur¹ g³upkowatego ma³powania. Troska o kulturê codziennego s³owa jest
tak samo wa¿na, jak zachowanie w³asnej to¿samoœci,
bowiem jak ostrzega³ kiedyœ Martin Heidegger: „Wszêdzie
i z wielk¹ gwa³townoœci¹ wzmagaj¹ce siê pustoszenie mowy
niszczy nie tylko odpowiedzialnoœæ estetyczn¹ i moraln¹
w u¿ywaniu s³owa. Jego Ÿród³em jest zagro¿enie samej istoty
cz³owieka” („List o humanizmie”). Zawsze wiêc warto ocalaæ piêkno, którego skarbem jest równie¿ wypowiadane
m¹drze i z kultur¹ s³owo.
Eligiusz Dymowski OFM
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Pielgrzymka mi³oœci i polityki
Ostatnio papie¿ Benedykt XVI by³ obiektem ostrych
ataków za niedawn¹, trafn¹ opiniê, ¿e w Afryce „prezerwatywy nie tylko nie rozwi¹zuj¹ problemu AIDS, ale go
jeszcze bardziej pog³êbiaj¹”, która obudzi³a z³oœæ lewicowych zachodnich mediów, gdy¿ stwierdzenie tej prawdy
podwa¿a zrêby lansowanej przez nie „cywilizacji œmierci”.
Ze strony ¿ydowskiej brzmi¹ jeszcze odg³osy burzy zwi¹zanej
z cofniêciem ekskomuniki lefebvrystom, spoœród których biskup Williamson negowa³ Holokaust i komory gazowe. To
wszystko dla pielgrzymki tworzy³o niekorzystny klimat medialny.
Program pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej obejmowa³ Jordaniê, Palestynê i Izrael. S¹ to ziemie ci¹g³ych konfliktów
politycznych i spo³ecznych. Zdaniem Luigi Accattoliego
z Corriere della Sera by³y cztery powody pielgrzymki:
1. zwrócenie uwagi œwiata na Jezusa, który tu ¿y³, naucza³
i umar³; 2. umocnienie tamtejszych chrzeœcijan, opuszczaj¹cych terytorium Ziemi Œwiêtej; 3. wsparcie wspólnych
dzia³añ trzech wielkich religii, które odwo³uj¹ siê do Abrahama; 4. wreszcie pomoc ¯ydom i Palestyñczykom w znalezieniu wspólnej drogi negocjacji (cyt. za „Goœæ Niedzielny”
19/2009).
Pielgrzymka rozpoczê³a siê 8 maja w Jordanii, w Ammanie. Papie¿a czeka³o serdeczne przyjêcie jordañska rodzina królewska otwarcie popiera „dialog” islamskochrzeœcijañski. Na lotnisku Papie¿ okreœli³ charakter pielgrzymki: „Przybywam do Jordanii jako pielgrzym”, ale te¿
„wizyta w Jordanii daje mi dobr¹ okazjê, by wyraziæ g³êboki
szacunek dla wspólnoty muzu³mañskiej”. W drugim dniu
pielgrzymki, 9 maja, Benedykt XVI by³ na górze Nebo, sk¹d
widaæ Ziemiê Obiecan¹, oraz odwiedzi³ meczet Husajna binTalala. Na jego dziedziñcu spotka³ siê z muzu³mañskimi
zwierzchnikami religijnymi, korpusem dyplomatycznym
i rektorami jordañskich uczelni. „Chrzeœcijanie i muzu³manie s¹ razem powo³ani do poszukiwania wszystkiego, co jest
s³uszne i prawdziwe. Mamy obowi¹zek wykraczania poza
nasze prywatne interesy i zachêcania innych, zw³aszcza
urzêdników i przywódców, aby postêpowali podobnie”.
Na Nieszporach w katedrze melchickiej w Ammanie Papie¿
spotka³ siê z duchownymi innych obrz¹dków (melchickiego,
syryjskiego, ormiañskiego, koptyjskiego, maronickiego oraz
chaldejskiego, przyby³ych z Iraku).
Nastêpnego dnia, 10 maja, na Mszê sprawowan¹ na
stadionie w Ammanie przyby³o ok. 30 tys. osób, równie¿
muzu³manie. Króla Jordanii reprezentowa³ ksi¹¿ê Ghazi Bin
Mohammad. W¹tkiem homilii o szczególnym znaczeniu
spo³ecznym w krajach muzu³mañskich by³a rola kobiet.
Ojciec œw. powiedzia³: „Jak¿e wiele Koœció³ w tych krajach
zawdziêcza cierpliwemu, mi³uj¹cemu i wiernemu œwiadectwu niezliczonych matek chrzeœcijañskich, sióstr zakonnych,
nauczycielek, lekarek i pielêgniarek! Jak¿e wiele wasze
spo³eczeñstwo zawdziêcza wszystkim tym kobietom, które
na ró¿ne sposoby, niekiedy bardzo odwa¿nie, poœwiêci³y swe
¿ycie budowaniu pokoju i podsycaniu mi³oœci!”
cd. na s. 3
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1.06. – Poniedzia³ek: Rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych ku czci Najœwiêtszego Serca Jezusowego, które
w naszej œwi¹tyni bêd¹ odprawiane: w dni powszednie
o godz. 18, a w niedziele o godz. 19.
4.06. – Czwartek: Odwiedziny u chorych naszej parafii
z pos³ug¹ sakramentaln¹ od godz. 9. O godz. 16:30 Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia, o godz. 17 Msza œw. w intencji Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja.
5.06. – Pi¹tek: W pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz. 16.30
spowiedŸ œwiêta dla dzieci i m³odzie¿y, nastêpnie o godz. 17
– Msza œw. dla nich; o godz. 18:30 Msza œw. w intencji Misji
œw. i misjonarzy.
7.06. – Sobota: O godz.18 nabo¿eñstwo czerwcowe; o 18:30
Msza œw., a 21 spotkanie modlitewno-refleksyjne: „Wieczór
z Janem Paw³em II”.
11.06. – Czwartek: Uroczystoœæ Najœw. Cia³a i Krwi
Pañskiej. Msze œw. w porz¹dku niedzielnym z dodatkow¹
o godz. 16. O godz. 16.30 Procesja Eucharystyczna ulicami osiedla do czterech o³tarzy.
13.06. – Sobota: Uroczystoœæ œw. Antoniego z Padwy.
Msze œw. w tym dniu o godz. 6:30, 7, 8, 9, 10; o godz. 17.
nabo¿eñstwo do œw. Antoniego i b³ogos³awieñstwo ma³ych
dzieci; o godz. 18. nabo¿eñstwo czerwcowe, o 18:30 ostatnia
Msza œw.
14.06. – Niedziela: O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿
¯ywego Ró¿añca.
19.06. – Pi¹tek: Uroczystoœæ Najœw. Serca Pana Jezusa.
24.06. – Œroda: Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela.
28.06. – Niedziela: O godz. 16 Msza œw. intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
29.06. – Poniedzia³ek: Uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a. Msze œw. o godz. 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10; o godz.
18. nabo¿eñstwo czerwcowe, a o 18:30 ostatnia Msza œw.

El¿bieta Porêbska-Kubik, Przy drogach, wœród pól,
w kolekcjach, Wyda³ Wojewódzki Oœrodek Kultury,
Kraków 1995.
„Pilnujcie mi tych szlaków” powiedzia³ Jan Pawe³ II,
opuszczaj¹c w 1983 r. Polanê Chocho³owsk¹, a mia³ na myœli
nie tylko górskie trasy turystyczne w malowniczej oprawie
przyrody, ale równie¿ krzy¿e, znacz¹ce wierzcho³ki wzniesieñ oraz liczne, przydro¿ne kaplice i kapliczki, nadaj¹ce
szczególnego rysu polskiemu pejza¿owi. Mieni¹c siê pokoleniem JPII, czuj¹c siê Jego uczniami, jesteœmy niejako
zobowi¹zani, by w miarê mo¿liwoœci poznawaæ te papieskie
œcie¿ki i chroniæ je od zapomnienia. W odkrywaniu takich
wyj¹tkowych miejsc naszego regionu, ich przyrodniczo-kulturowego i duchowego bogactwa, doskona³¹ pomoc¹ bêdzie
ksi¹¿eczka El¿biety Porêbskiej-Kubik: Przy drogach, wœród
pól, w kolekcjach. Chocia¿ autorka skupia siê g³ównie na
bli¿szej okolicy Krakowa, to jej publikacja bêdzie niew¹tpliwie interesuj¹c¹ propozycj¹ wêdrówek, zw³aszcza dla
mi³oœników sakralnej sztuki ludowej. Jednoczeœnie mo¿e byæ
te¿ znakomitym uzupe³nieniem informacji zawartych
w przewodnikach turystycznych.
Wêdruj¹c po okolicach Krakowa na ka¿dym niemal kroku
spotykamy kapliczki, figury b¹dŸ krzy¿e o ró¿nych formach
i stylizacjach. Wiele z nich to wartoœciowe zabytki sztuki.
Stawiano je zwyczajowo w okreœlonych miejscach, najczêœciej w pobli¿u koœcio³ów, ale te¿ na rozdro¿ach i granicach wsi, gdy¿, jak wierzono, miejsca te nawiedzane by³y
przez z³e duchy. Kapliczki sytuowane s¹ zazwyczaj
w otoczeniu drzew, lub te¿ w formie szafkowej zawieszane
bezpoœrednio na pniach, przewa¿nie dêbów, lipy lub brzozy,
unika siê osiki i akacji. Na czas œwi¹t religijnych, zwi¹zanych
z osob¹ patrona oraz nabo¿eñstw okazjonalnych czy modlitw, kapliczki s¹ piêknie strojone w kwiaty. Tak zwane „majenie” kapliczek jest zakorzenione w naszej kulturze
przynajmniej od stu lat. Przestrzegana jest te¿ na ogó³ tradycyjna kolorystyka zdobienia: dla Chrystusa, na pami¹tkê
mêki, kwiaty czerwone, dla Matki Boskiej bia³e i niebieskie,
zaœ œw. Józefowi przys³uguj¹ specjalne pomarañczowe lilie.
Autorka niniejszego informatora szczególnie poleca okolice Tokarni, znanej z cudownego obrazu Matki Bo¿ej
Œnie¿nej, umieszczonego w drewnianym, XVIII-wiecznym
koœciele oraz z tradycji splatania kilkunastometrowych palm
wielkanocnych. Na pobliskiej Urbaniej Górze, zwanej „Ma³¹
Kalwari¹”, wybitny, miejscowy rzeŸbiarz, Józef Wrona
umieœci³ ca³y zespó³ kapliczek i przydro¿nych figur.
Znajdziemy tam s³upow¹ kapliczkê œw. Franciszka, œw. Józefa, Œwiêtej Rodziny, kapliczki Drogi Krzy¿owej wyrzeŸbione w surowym drewnie i wiele innych. Wyj¹tkowej urody
jest Grota Matki Bo¿ej z pami¹tkow¹ tablic¹ poœwiêcon¹
Janowi Paw³owi II. W majowe wieczory w Grocie odprawiane s¹ nabo¿eñstwa maryjne, o których ks. J. Pa-sierb
w jednej ze swoich ksi¹¿ek, pt. Czas otwarty tak pisa³:
„Rzadko kiedy mamy okazjê uprzytomniæ sobie, ile pogody,
radoœci i nadziei podtrzymuje w Koœciele kult maryjny, który
ustrzeg³ Koœció³ i teologiê przed zintelektualizowaniem, niedocenianiem intuicji i „praw serca”. Panna wierna i radosna
sprawia, ¿e Koœció³ nie wygl¹da jak dom, w którym panuje
ch³ód, nie ma kwiatów i nie rozbrzmiewa muzyka”.
¯yczeniem autorki jest zwrócenie uwagi na te z regu³y
ma³o znane obiekty sztuki powsta³e i wci¹¿ powstaj¹ce
w naszych wsiach, przy drogach i poœród lasów oraz
zachêcenie do samodzielnych poszukiwañ podczas w³asnych
wêdrówek.
Polecam tê ciekaw¹, u¿yteczn¹ i sympatyczn¹ ksi¹¿eczkê.
Opracowa³a: Bo¿ena Migda

Z ¿ycia Zakonu Braci
Mniejszych – Franciszkanów
1. Kapitu³a Generalna Zakonu w Asy¿u
W dniach 24 maja – 20 czerwca 2009 r. odbywa siê
Kapitu³a Generalna naszego Zakonu, podczas której prowincja³owie z ponad 100. Prowincji, w tym 5 polskich, dokonaj¹
zgodnie z Regu³¹ wyboru Ministra Generalnego. Pojêcie
„Minister” jest zaczerpniête z nauczania i przyk³adu Jezusa.
W Regule œw. Franciszek, za³o¿yciel Zakonu, w napisa³:
„A ministrowie i s³udzy niech pamiêtaj¹, ¿e Pan mówi: „Nie
przyszed³em, aby mi s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ”, i ¿e zosta³a
im powierzona troska o dusze braci”. Dla Franciszka „byæ
ministrem i s³ug¹” znaczy³o pokornie i z mi³oœci¹ oddanie siê
na s³u¿bê braci. W swoim ju¿ 800 letnim istnieniu Zakon mia³
119 nastêpców œw. Franciszka, w tym 77 W³ochów, 25 Hiszpanów, 7 Francuzów, 4 Niemców, 2 Portugalczyków,
2 Amerykanów, 1 Anglika i 1 Brazylijczyka.
cd. na s. 3

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie wtorki
oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Pielgrzymka mi³oœci dc ze s. 1
Tego¿ dnia Benedykt XVI w towarzystwie króla Abdullaha II, królowej Ranii i ksiêcia Ghazima uda³ siê do Betanii
na poœwiêcenie kamieni wêgielnych pod wznoszone tu katolickie œwi¹tynie obrz¹dku ³aciñskiego i melchickiego. Do
dostojników tych koœcio³ów Benedykt XVI powiedzia³:
„Wspierajcie dialog i zrozumienie w spo³eczeñstwie obywatelskim, zw³aszcza wtedy, gdy upominacie siê o swe s³uszne
prawa. Na Bliskim Wschodzie, naznaczonym tragicznym
cierpieniem, latami przemocy i nierozwi¹zanych napiêæ,
chrzeœcijanie s¹ wezwani do wnoszenia swego wk³adu,
czerpi¹c natchnienie z przyk³adu Jezusa, do dzie³a pojednania i pokoju przez przebaczenie i wielkodusznoœæ”.
Wydaje siê, ¿e w Jordanii, w przyjaznej atmosferze,
zarówno Papie¿ jak i gospodarze osi¹gnêli wszystkie
zak³adane cele.
W Tel Awiwie 11 maja Benedykta XVI ciep³o wita³ prezydent Szymon Peres. Równie¿ tu Papie¿ oznajmi³, ¿e przybywa do zamieszka³ych tu katolików jako ich Najwy¿szy
Pasterz, a tak¿e jako pielgrzym z zamiarem modlitwy
w miejscach œwiêtych. Podczas spotkania z prezydentem
przypomnia³, ¿e „trwa³e bezpieczeñstwo jest kwesti¹ zaufania, ¿ywionego w sprawiedliwoœci i uczciwoœci, przypieczêtowanego nawróceniem serc, (...) i rozpoznania w drugim
cz³owieku (...) mego brata, moj¹ siostrê”. W Instytucie
Pamiêci Yad Vashem w Jerozolimie (11 maja) Benedykt
XVI wyg³osi³ piêkne przemówienie, w którym powiedzia³,
¿e tu, wobec ofiar Holokaustu, nale¿y trwaæ w ciszy. W niej
rozbrzmiewa krzyk ofiar „wzniesiony przeciwko wszelkim
aktom niesprawiedliwoœci i przemocy. Jest to nieustanny
wyrzut niewinnie przelanej krwi”. Korespondenci donieœli
o zawodzie ¯ydów oczekuj¹cych kolejnych przeprosin za
Holokaust. Tego¿ dnia mia³o miejsce spotkanie z przedstawicielami organizacji zaanga¿owanych w zbli¿enie miêdzy
chrzeœcijanami, ¿ydami i muzu³manami. „Wiara religijna
zak³ada prawdê. Cz³owiek wierz¹cy poszukuje prawdy i ¿yje
ni¹. Nie powinniœmy ustawaæ w naszych wysi³kach dawania
œwiadectwa mocy prawdy” powiedzia³ Ojciec œw.
W Jerozolimie 12 maja Benedykt XVI modli³ pod Œcian¹
P³aczu i spotka³ dwóch Wielkich Rabinów w Oœrodku Hechal
Szlomo, a nastêpnie spotka³ siê z Wielkim Muftim i tutejszymi muzu³manami przed Meczetem Ska³y. W dniu nastêpnym, 13 maja, w Betlejem Papie¿ by³ ciep³o witany przez
prezydenta Autonomii Palestyñskiej Mahmuda Abbasa.
W powitaniu Papie¿ powiedzia³: „Stolica Apostolska
popiera prawo waszego narodu do suwerennej ojczyzny palestyñskiej na ziemi waszych przodków, bezpiecznego
i ¿yj¹cego w pokoju z s¹siadami, w granicach uznanych
przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹”. To by³y s³owa oczekiwane przez Palestyñczyków. Po odprawieniu Mszy na Placu
¯³óbka odwiedzi³ obóz dla uchodŸców Aida. Ubolewaj¹c
z powodu muru granicznego, jako Ÿród³o nadziei przypomnia³ mur berliñski i to, ¿e mury nie trwaj¹ wiecznie. Pielgrzymka zakoñczy³a siê 15 maja.
W tej pielgrzymce by³y trzy wymiary, zadania. Dwa z nich,
a wiêc spotkania ze œwiatem arabskim i muzu³mañskim, oraz
ze œwiatem chrzeœcijañskim by³y bezkonfliktowe i by³y pe³ne
szacunku, przyjaŸni a nawet radoœci. W spotkaniu ze œwiatem
¿ydowskim i judaizmem, (g³ównie eksponowanym przez
media œwiatowe i polskie) oprócz szacunku by³y i zgrzyty.
Ostatecznego wyjaœnienia wymaga³o nieporozu-mienie
wokó³ bpa Williamsona. Co do ekspozycji w Muzeum Shoah
zdjêcia Piusa XII wraz z nies³usznymi oskar¿eniami o jego
rzekom¹ obojêtnoœæ wobec przeœladowania ¯ydów przez
nazistów to obiecano „przebadaæ” tê sprawê. Polecam oceny
pielgrzymki w zamieszczone w „Naszym Dzienniku” (np.
Pokora Koœcio³a – tak, upokarzanie Koœcio³a – nie! (Nr 114,
16-17 maja 2009).
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Ze strony Ojca œw. Benedykta XVI pielgrzymka by³a pe³na
mi³oœci i determinacji w staraniach o wspólne dobro. Powinna byæ nie tylko obiektem podziwu dla Jego rozwagi
i skutecznoœci, ale wzorem do naœladowania, w stosownej
proporcji. Poza wymiarem pastoralnym jest ona przyk³adem
odwa¿nego dzia³ania w sferze polityki, rozumianej jako
troska o wspólne dobro. Podobnego zaanga¿owania oczekiwa³
od nas œp. Jan Pawe³ II w naszych krajowych sprawach.
W³aœnie staje przed nami kolejne polityczne zadanie, patriotyczny obowi¹zek wyboru pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Nie nale¿y tego uwa¿aæ za zadanie nieistotne.
Choæ Parlament ten nie ma wielkich mocy sprawczych, jednak pe³ni wa¿n¹ rolê opiniotwórcz¹. Naszym zadaniem jest
wzmóc si³ê g³osu chrzeœcijan, tych zdolnych do wydania
takiego g³osu! Fa³szywa bowiem jest teza propagandowa,
¿eby popieraæ stronê wiêksz¹, bo wiêksza ma wiêksz¹ moc.
Fa³sz tej pó³prawdy polega na tym, ¿e od liczebnoœci pos³ów
wa¿niejsze jest, aby mogli i chcieli ze swej mocy skorzystaæ.
Niektórzy pytaj¹, co Polsce przysz³o z mocy „komisarstwa”
pani Danuty H., lub reprezentacji Unii w Polsce przez pni¹
Ró¿ê T., które przychylne dla innych, dystansowa³y siê od
wspierania spraw polskich?!
Polscy biskupi przypomnieli o obowi¹zku udzia³u w wyborach i g³osowaniu na kandydata chrzeœcijanina. Wezwanie
jest arcys³uszne, choæ wypada mi dopowiedzieæ, ¿e równie
istotne, a niekiedy wa¿niejsze jest, jacy bêd¹ jego partyjni
„pasterze”, czy nie naka¿¹ mu oni dyscypliny partyjnej i czy
wtedy taki œwietnie op³acony „szczery katolik” nie bêdzie
gorliwie s³u¿y³ Szatanowi i Mamonie. Uczmy siê od Ojca œw.
obowi¹zku podejmowania zadañ, tak¿e trudnych zadañ
politycznych. Tak jak On, szukajmy pomocy Ducha Œwiêtego, Ducha Œwiat³oœci Sumieñ.
Ps. Korzysta³em z przemówieñ papieskich wg Katolickiej
Agencji Informacyjnej (KAI) i doniesieñ „Naszego Dziennika”.
Andrzej Stoch
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2. „Siostra œmieræ”
Pocz¹wszy od wrzeœnia 2008 r. „siostra œmieræ” zabra³a
z naszych szeregów wielu naszych wspó³braci, w tym kilu
wyj¹tkowo zas³u¿onych dla Koœcio³a. Poni¿ej podajemy
¿yciorysy czterech najwybitniejszych.
O. Umberto Betti OFM, kardyna³
Dnia 1 kwietnia 2009 zmar³ nasz wspó³brat kard. Umberto
Betti. ¯y³ on 87 lat, w Zakonie franciszkañskim 71,
w kap³añstwie 63 i jako kardyna³ 2. Jego Œwi¹tobliwoœæ
Papie¿ Benedykt XVI, chc¹c wyró¿niæ jego teologiczn¹
m¹droœæ i pe³n¹ mi³oœci s³u¿bê wobec wspólnoty wiernych,
mianowa³ go kardyna³em Œwiêtego Koœcio³a Rzymskiego na
zwyczajnym konsystorzu 24 listopada 2007 r. Na wiadomoœæ
o jego œmierci Ojciec Œwiêty w liœcie do Ministra Generalnego Zakonu napisa³: „Z g³êbokim bólem przyj¹³em wiadomoœæ o œmierci przewielebnego kardyna³a Umberto Betti
i ³¹cz¹c siê duchowo z ¿a³ob¹ ca³ego Zakonu Braci Mniejszych wyra¿am moje szczere kondolencje. Z wdziêcznoœci¹
wobec Boga Chrystusa Pana wspominam pos³ugê spe³nion¹
przez op³akiwanego Purpurata, zw³aszcza jako wybitnego
teologa i znawcy Soboru Watykañskiego II, cenionego konsultora Kongregacji Nauki Wiary i Sekretariatu Stanu oraz
Rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterañskiego. Zanoszê
gor¹ce modlitwy w intencji tak zas³u¿onego s³ugi Ewangelii,
a prosz¹c Dobrego Boga o pokój dla jego duszy wybranej,
przesy³am, dla pocieszenia krewnych, wspó³braci i tych,
którzy op³akuj¹ jego odejœcie, szczególne Apostolskie
B³ogos³awieñstwo”. (Cyt. za: Fraternitas, nr 154, 2009, s. 1).
cd. na s. 4
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Œwiêta Niedziela
Mi³osierdzia Bo¿ego
Krakowskie £agiewniki-Œwiatowe Centrum Mi³osierdzia
Bo¿ego po raz kolejny prze¿y³y najazd t³umów pielgrzymów. To miejsce wybra³ Bóg. Jezus Chrystus mówi³ a¿
14 razy do Siostry Faustyny o koniecznoœci ustanowienia
Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, podaj¹c miejsce tego œwiêta
w kalendarzu liturgicznym (pierwsza niedziela po Wielkanocy), jak równie¿ cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia. Mamy niezmierne szczêœcie, ¿e
miejscem tym s¹ nasze Krakowskie £agiewniki. Mo¿e nawet
nie wszyscy zdajemy sobie sprawê jak wielkiej rzeczy dokona³ Jan Pawe³ II, ustanawiaj¹c to œwiêto i na g³ówne miejsce
jego œwiêtowania wybieraj¹c Kraków i wspieraj¹c budowê
sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowskich £agiewnikach.
G³ówna Msza œwiêta koncelebrowana by³a przy o³tarzu
polowym przez kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, Metropolitê
Krakowskiego i ponad stu ksiê¿y. Uczestniczy³o w niej oko³o
100 tys. pielgrzymów. W homilii Metropolita Krakowski
mówi³ do pielgrzymów o znaczeniu przebaczenia w relacjach
ludzkich oraz w ¿yciu spo³eczno-politycznym. Podkreœli³, ¿e
Bóg chce, abyœmy nasze relacje opierali na mi³oœci, abyœmy
ze sob¹ nie walczyli. ¯yjemy bowiem w œwiecie, w którym
jeden drugiemu zadaje rany, a nasz¹ odpowiedzi¹ powinno
byæ przede wszystkim przebaczenie. Myœlê, ¿e te s³owa nie
wymagaj¹ komentarza.
Uroczystej Mszy œwiêtej towarzyszy³a piêkna s³oneczna
pogoda, tak jakby sam Jezus Chrystus cieszy³ siê z tej Œwiêtej
Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego. Po zakoñczeniu Mszy
œwiêtej Kardyna³ poœwiêci³ przed bazylik¹ dziewiêæ nowych
dzwonów. Dzwony te odgrywaj¹ melodiê „Jezu Ufam Tobie”. Najwiêkszy dzwon nosi nazwê Mi³osierdzie Bo¿e, a pozosta³e imiona S³ugi Bo¿ego Jana Pawe³a II oraz œwiêtych
zwi¹zanych z Krakowem: œw. Siostry Faustyny, œw. Jadwigi
Królowej, œw. Stanis³awa, œw. Rafa³a Kalinowskiego,
œw. Jana z Kêt, œw. Jacka i œw. Brata Alberta.
Pamiêtajmy o tym, ¿e Zbawiciel pragn¹³, abyœmy w tych
dniach prze¿ywali równie¿ nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Ma ona nam pomóc zrozumieæ, ¿e mêka, œmieræ
i zmartwychwstanie Chrystusa, to najpe³niejsze objawienie
Mi³osierdzia Bo¿ego.
Boles³aw Kosior

Konkurs literacki
Akcji Katolickiej
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej zaprasza do udzia³u
w konkursie literackim pod has³em: „Jan Pawe³ II czy Jego
postaæ zmieni³a coœ w moim ¿yciu?
Na konkurs mo¿na zg³aszaæ dowolne formy literackie
(wspomnienia, eseje, wiersze...) w trzech kategoriach wiekowych: m³odzie¿ szkó³ podstawowych, m³odzie¿ gimnazjalna
i licealna, doroœli. Prace przyjmujemy do dnia 15 wrzeœnia
2009 roku na dy¿urach POAK (poniedzia³ki, godz. 16-17)
lub do teczki w zakrystii. M³odzie¿ mo¿e przekazaæ prace za
poœrednictwem Katechetów. Og³oszenie wyników w paŸdzierniku 2009 roku, w Dniu Papieskim.
El¿bieta Su³ek, prezes POAK
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
one okazj¹ dozapoznania siêz celamiiformamidzia³aniaAkcji.
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O. Gino Concetti OFM, teolog i dziennikarz
Dnia 29 wrzeœnia 2008 r., w klasztorze w Grottammare, we
W³oszech, w 82 roku ¿ycia, zmar³ nasz wspó³brat ojciec Gino
Concetti. Urodzi³ siê on 11 X 11926 r., uroczyste œluby zakonne z³o¿y³ 22 VIII 1953 r. w Prowincji Genueñskiej i 24 IX
tego¿ roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
By³ doktorem teologii moralnej i nauk spo³ecznych. W latach
1964-1997 wyk³ada³ teologiê pastoraln¹, moraln¹, spo³eczn¹
i polityczn¹ na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Równoczeœnie w latach 1960-2007
by³ redaktorem watykañskiego dziennika „LOsservatore Romano”. Pozostawi³ bardzo bogaty dorobek dziennikarski i naukowy: pisa³ na tematy w tym czasie najbardziej dyskutowane, jak
np. rodzina, ma³¿eñstwo, bioetyka, aborcja, eutanazja, kara
œmierci i kwestie spo³eczne. Cieszy³ siê zaufaniem Jana Paw³a II.
Po polsku wysz³a tylko jedna jego ksi¹¿ka: Jan Pawe³ II i wartoœci
chrzeœcijañskie w Konstytucji Europejskiej (t³. Cz. Gniecki OFM,
Kalwaria Zebrzydowska 2007, s. 187).
O. Roberto Zavalloni OFM, psycholog
Dnia 15 paŸdziernika 2008 r. zmar³ w klasztorze w Bolonii,
w wieku 88 lat, o. Robert Zavalloni. Urodzi³ siê on w miejscowoœci Cervia (W³ochy) w 1920 r., do Zakonu Braci Mniejszych wst¹pi³ w prowincji Chrystusa Króla w Bolonii w 1940 r.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1945 r.
Po odbyciu studiów specjalistycznych w zakresie psychologii klinicznej i wychowawczej, zosta³ asystentem s³ynnego profesora o. Agostino Gemellego OFM na Uniwersytecie
Katolickim „Sacro Cuore” w Mediolanie. Od 1952 r. wyk³ada³ psychologiê doœwiadczaln¹ w Papieskim Ateneum Antonianum w Rzymie. Od roku 1969, przez dwie kadencje, by³
rektorem tej uczelni. Ponadto pocz¹wszy od 1958 r. przez
20 lat naucza³ psychologii pastoralnej na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim, a od 1964 do 1990 r. kierowa³ katedr¹ psychologii stosowanej na pañstwowym Uniwersytecie
„La Sapienza” w Rzymie.
W 1960 r. zosta³ konsultorem Komisji przygotowawczej II
Sobór Watykañski. By³ tak¿e konsultorem dwu Kongregacji
Stolicy Apostolskiej, tj. Spraw Kanonizacyjnych i Wychowania Katolickiego. Pozostawi³ po sobie wiele publikacji
ksi¹¿kowych oraz bardzo liczne artyku³y z zakresu filozofii
i psychologii stosowanej. Po polsku ukaza³a siê jego ksi¹¿ka:
„Psychologia nadziei. Aby poczuæ siê zrealizowanym” (t³um.
M. Radomska, Wyd. „Jednoœæ”, Kielce 1999, ss. 182).
O. Michele Piccirillo OFM, biblista i archeolog
Dnia 26 X 2008 r. odszed³ do wiecznoœci w szpitalu
w Livorno (Italia), w wieku 64 lat o. Micha³ Piccirillo OFM.
Urodzi³ siê on w Casanova di Carinola 18 XI 1944 r., profesjê
uroczyst¹ z³o¿y³ w 1967 r. w Kustodii Ziemi Œwiêtej,
œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 5 Lipca 1969 r. Studia
teologiczne odby³ w Ateneum Antonianum w Rzymie (licencjat), nastêpnie otrzyma³ licencjat z nauk biblijnych w Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz doktorat w Instytucie
Studiów nad Bliskim Wschodem Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. By³ dyrektorem Muzeum Franciszkañskiego
i Studium Biblijnego w Jerozolimie oraz profesorem zwyczajnym Historii i Geografii Biblijnej w tym¿e Instytucie. Od
1973 r. kierowa³ pracamiodkrywczymi i restauracj¹ „Memoria³u”
na Górze Nebo w Jordanii. Wspó³pracowa³ z rz¹dem jordañskim w odkrywaniu i konserwacji staro¿ytnoœci bizantyñskich, zw³aszcza Modaby i okolicy. Od 1986 r. rozpocz¹³
na stepie jordañskim wykopaliska w ruinach Umm al-Rasas,
identyfikowanych z historyczn¹ miejscowoœci¹ Kastron Mefaa, wspominan¹ w Biblii jako rzymskie centrum wojskowe.
Jest tak¿e autorem wielu publikacji i ksi¹¿ek na powy¿sze
tematy.
o. Salezy B. Brzuszek OFM

