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OCZY, KTÓRE UJRZ¥ BOGA
Adwent. Kolejny Adwent w naszym ¿yciu, który
rozpoczynamy... Czas dany, zadany, potrzebny, aby
przedrzeæ siê przez ciemn¹ zas³onê codziennoœci i rozbudziæ têsknotê serca na bliskie przyjœcie Boga. Adwent – to równie¿ czas, aby nie pogubiæ siê bezmyœlnie
w g¹szczu œwi¹tecznych reklam, za wczeœnie ubranych
choinek i kupowanych banalnych prezentów, coraz
czêœciej z napisem Made in China. Zanim narodzi siê
Bóg, trzeba nam z niezwyk³¹ czujnoœci¹ znów zatrzymaæ siê nad w³asnym ¿yciem, oczyœciæ duszê z materialnych têsknot i stan¹æ przed lustrem sumienia, aby
zobaczyæ jakimi oczami pragnê ujrzeæ przychodz¹cego
w ludzkiej postaci Boga? W roku 1983 w Czêstochowie,
podczas spotkania z m³odzie¿¹ na Apelu Jasnogórskim, Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Czuwam, to znaczy
staram siê byæ cz³owiekiem sumienia”. Bo to w³aœnie
sumienie jest t¹ w³adz¹ w cz³owieku, która wzywa go
lub te¿ powstrzymuje od dzia³ania, nie ze wzglêdu na
konsekwencje, kary, nagrody lub ludzkie s¹dy, ale ze
wzglêdu na wewnêtrzn¹ wartoœæ i prawdê ka¿dego dokonanego czynu. Cz³owiek, który chce i potrafi byæ
wierny swojemu sumieniu, ma zawsze wyj¹tkowe poczucie bezpieczeñstwa oraz taki wewnêtrzny pokój,
który p³ynie z przekonania, ¿e warto postêpowaæ dobrze, ¿yæ uczciwie i sprawiedliwie. Bo czuwaæ, znaczy
równie¿ dostrzegaæ obok siebie drugiego cz³owieka, jego potrzeby, prawa, i godnoœæ, która mu siê nale¿y.

Œw. Pawe³ nawo³uje: „rozumiejcie chwilê obecn¹...,
odrzuæcie uczynki ciemnoœci, a przyobleczcie siê
w zbrojê œwiat³a. ¯yjcie przyzwoicie” (por. Rz 13,
11–14). Bo tak naprawdê, ca³e nasze ¿ycie chrzeœcijañskie jest niepowtarzalnym adwentem, okresem œwiadomego oczekiwania na przyjœcie Pana. Dlatego: „Prostujcie œcie¿ki dla Niego” – poucza Jan Pawe³ II, poniewa¿ „aby spotkaæ siê z naszym Odkupicielem, musimy
siê «nawróciæ», to znaczy wyjœæ Mu naprzeciw z radosn¹ wiar¹, porzucaj¹c mentalnoœæ i styl ¿ycia, które nie
pozwalaj¹ nam w pe³ni naœladowaæ Chrystusa” (5 XII
1999).
Wyprostowaæ œcie¿ki swojego ¿ycia, to zadanie trudne, mozolne, ale i mo¿liwe do wykonania. W³aœnie po
to jest Adwent. Bez wysi³ku i poœwiêcenia, nigdy nie
docenimy Daru, którym sam Bóg obdarzy nas w ciszy
i ubóstwie betlejemskiej szopy. Tylko oczy pe³ne wiary,
potrafi¹ z autentyczn¹ têsknot¹ wpatrywaæ siê w niebo,
podziwiaj¹c plejady gwiazd. W g³êbi zaœ serca wszyscy
czekaj¹ na tê pierwsz¹, najwa¿niejsz¹, która zaœwieci
nowym blaskiem w³aœnie w wigilijn¹ noc. St¹d te¿ Adwent, tak naprawdê zaczyna siê w naszym umyœle,
w sercu i w naszej duszy. Nic tego faktu nie zmieni. Nawet fioletowy kolor szat liturgicznych pozostaje w tym
okresie niezmiennie ten sam, zawsze pe³en nadziei na
nasz¹ przemianê i nawrócenie.
Eligiusz Dymowski OFM

***
Ju¿ nied³ugo Twoje kolejne urodziny.
Robi siê zimno.
Mo¿e spadnie œnieg?
Umy³am ju¿ okna.
Wczoraj zaprosi³am goœci.
Mam gotow¹ listê zakupów.
Przygotujê to samo co zawsze.
Po co wydziwiaæ?
Jeszcze muszê wyprasowaæ bluzkê
I przyda³oby siê wpaœæ do fryzjera.
Tylko ci¹gle jeszcze nie wiem,
Czego Ci ¿yczyæ,
Jezu.
Jasmina Trojanowska-Korcala
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GODNOŚÆ CZ£OWIEKA
Jesteœmy jedni dla drugich pielgrzymami,
którzy ró¿nymi drogami zd¹¿aj¹ w trudzie na to samo spotkanie
Antoine de Saint Exupéry, 1900–1944

To prawda oczywista – bez wzglêdu na pochodzenie
i rasê wszyscy jesteœmy tylko pielgrzymami w ¿yciu ziemskim, ró¿nymi drogami idziemy do miejsca naszego ¿ycia
wiecznego – celu naszej pielgrzymki. Pielgrzymów obowi¹zuje wspólnota celu i wiêzi ogólnoludzkie, w tym zachowanie godnoœci pielgrzyma-cz³owieka.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tej pielgrzymki, zamieniaj¹ swoje ¿ycie w u¿ywanie i zdobywanie maj¹tku, stanowiska, nie zwa¿aj¹c na bliŸniego, i tu nale¿y podj¹æ zagadnienie „partnerstwa doczesnego” w oparciu o troskê
o godnoœæ ludzk¹.
Obserwuj¹c obecny œwiat, jego cele, za³o¿enia i metody
podejmujemy wnioski na „tak” i na „nie”, o czym bêdzie
dalej rozwa¿anie.
Godnoœæ cz³owieka – dziecka Bo¿ego, stworzonego na
wzór i podobieñstwo Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, nie mo¿e byæ uto¿samiana
z tak powszechnym dzisiaj samouwielbieniem, pych¹ istnienia. Widzimy tutaj podzia³ na pojêcie homo – cz³owiek
i homullus – cz³owieczek, to ostatnie jest okreœleniem ludzi
ma³ego ducha i wiary.
Oddaj¹c ludziom we w³adanie ziemiê, Bóg uzna³ ich za
godnych tego daru, zaufa³ im w swojej nieogarniêtej
mi³oœci do cz³owieka.
Godnoœæ cz³owieka pochodzi od Boga, jest czymœ niezaprzeczalnym i rozwija siê w miarê wymagañ ¿yciowych,
jakie musi on sobie stawiaæ, kieruj¹c siê oczywiœcie prawd¹
i dobrem.
Potrzebujemy w ¿yciu doczesnym sta³ego „zakotwiczenia” dla samorealizacji. Czynimy to przez zakorzenienie
siê w Chrystusie. To¿samoœæ cz³owiecza bez tej wiêzi duchowej, niestety powoli zamiera i ginie. Pozbawienie zatem cz³owieka owej transcendencji, postrzegane obecnie,
zubo¿a go duchowo, burz¹c relacjê wzajemn¹ z Bogiem
i bliŸnim. Dochodzimy w koñcu do unicestwienia relacji
rodzinnej i spo³ecznej, a przecie¿ ¿yjemy w spo³ecznoœci
ludzkiej. Zanika jednoczeœnie rozwój duchowy, cz³owiek
kurczy siê, karleje i spada do rangi „cz³owieczka”.
Mongolskie przys³owie (zob. Ksiêga m¹droœci, Chorzów
2010) o relacji spo³ecznej mówi: „Cz³owiek istnieje dziêki drugiemu cz³owiekowi”, a wietnamskie (op. cit.):
„Cz³owiek uczciwy im wiêcej siê uczy, tym wiêcej kocha
cz³owieka”. Tymczasem w TV obserwujemy, jak „profesor” zionie nienawiœci¹ do wspó³obywateli; czy¿by w tym
przypadku wiedza naukowa paradoksalnie spowodowa³a
niewiedzê norm ¿ycia spo³ecznego i szacunku dla godnoœci ludzkiej?
Kruchoœæ cz³owieka wobec kosmosu i Boga definiuje
wspania³e przys³owie chiñskie (op. cit.): „Ambicj¹ siêgamy
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nieba, ale nasz los jest cieñszy od papieru”, wynika z niego
koniecznoœæ zachowania pokory w ¿yciu.
W ³aciñskim przys³owiu (op. cit.) wybrzmiewa pojêcie
koegzystencji: „Ani Bóg, ani cz³owiek nie jest samotnikiem”. Myœl tê mo¿na rozwin¹æ: cz³owiek samotny czuje
siê zagubiony, niepotrzebny, Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka
i obdarzaj¹c ojcowsk¹ mi³oœci¹, chcia³ byæ razem z nim tu
i tam.
Istota ludzka stworzona na wzór i podobieñstwo Boga
jest ponadczasow¹ wartoœci¹ predestynowan¹ do godnego ¿ycia ziemskiego prowadz¹cego do wiecznoœci.
J. W. Goethe (op. cit.) uwa¿a³, ¿e „nie mo¿na zawsze byæ
bohaterem, zawsze jednak mo¿na pozostaæ cz³owiekiem”.
Czy wiêc tak trudno wspó³czeœnie zachowaæ w³aœnie tê
ludzk¹ twarz godn¹ cz³owieka, zamiast ofiarowania twarzy
przyodzianej w ob³udê?
S. T. Coleridge (1772–1834), angielski filozof i poeta
(op. cit.), pisze: „Jeœli cz³owiek nie dŸwiga siê ku anielskoœci, mo¿e byæ pewny, ¿e osuwa siê w dó³ ku stanowi diabelskiemu”. I znów rodzi siê pytanie – dok¹d zmierzasz
wspó³czesny cz³owieku?
S. Brzozowski (1878–1911) (op. cit.) przypomina nam,
¿e „œwiat jest zawsze dla cz³owieka tym, co uczyni³ on z niego... i co zamierza uczyniæ” – pytam wiêc – co zamierza
uczyniæ wspó³czesny cz³owiek dla swej godnoœci i œwiata?
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II, nasz umi³owany Ojciec
Œwiêty, w swoich homiliach zawsze podkreœla³ prawo
cz³owieka do godnoœci osobistej, jako dziecka Bo¿ego.
Deklaracja Dignitatis humanae ostatniego soboru (cyt. Jan
Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei, s. 142) podkreœla przede
wszystkim godnoœæ cz³owieka, mówi¹c: „Z racji godnoœci
swojej wszyscy ludzie, poniewa¿ s¹ osobami, czyli istotami
wyposa¿onymi w rozum i woln¹ wolê, a tym samym w osobist¹ odpowiedzialnoœæ, [...] s¹ obowi¹zani moralnie do
szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii.
[...] Prawdy zaœ trzeba szukaæ w sposób zgodny z godnoœci¹ osoby ludzkiej i jej natur¹ spo³eczn¹ [...]”. S³owa te
potwierdzaj¹ autorytatywnie niezaprzeczaln¹ godnoœæ
cz³owieka w spo³ecznoœci ludzkiej.
Zachowuj¹c niezbywaln¹ godnoœæ, cz³owiek prawy nie
mo¿e zniewalaæ i obra¿aæ swego bliŸniego, nie mo¿e bezkarnie niszczyæ wiêzi religijnej i spo³ecznej, inaczej stanie
siê bezdusznym bytem trac¹cym prawo do wiekuistego
szczêœcia. Nie wolno upadaæ i poddawaæ siê przemocy z³a,
bo nawet kiedy chylimy siê ku upadkowi, pamiêtajmy
o tym, ¿e podniesie nas ku wy¿ynom litoœciwa rêka Stwórcy wszelkiego stworzenia.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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PODARUNEK Z MI£OŒCI
Zbli¿a siê czas obdarowywania. Œwiêty Miko³aj zobowi¹za³ siebie i nas do sprawiania radoœci biednym – a tradycja rozszerzy³a kr¹g obdarowywanych na bliskich i dalszych krewnych oraz wszystkich tych, których darzymy
szczególnym uczuciem.
I choæ w¹tpliwoœæ budz¹ komercyjne metody nak³aniania klientów do wydawania sporych kwot na reklamowane dobra, a iloœæ przebierañców w czerwonych strojach,
biegaj¹cych w galeriach handlowych roœnie w tym okresie
dynamicznie, to zasada, w gruncie rzeczy, pozostaje niezmienna i na szczêœcie – pozytywna.
Chcemy obdarzaæ! Chcemy dzieliæ siê mi³oœci¹ i sprawia nam radoœæ patrzenie na szczêœcie innych.
Postaæ œw. Miko³aja z Miry – biskupa, nale¿y do najbardziej znanych i cenionych w Koœciele œwiêtych. Urodzony
w mieœcie Patara (w Azji Mniejszej) ok. 270 roku, by³ jedynym dzieckiem zamo¿nych rodziców.
Po œmierci rodziców, swoim znacznym maj¹tkiem chêtnie dzieli³ siê z potrzebuj¹cymi. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w Turcji) podbi³ serca wiernych
nie tylko gorliwoœci¹ pastersk¹, ale tak¿e troskliwoœci¹
o ich potrzeby materialne. Trzem córkom zubo¿a³ego
szlachcica umo¿liwi³ zam¹¿pójœcie, podrzucaj¹c im skrycie pieni¹dze.
Opisany zosta³ fakt wstawienia siê œwiêtego biskupa
Miko³aja za trzema m³odzieñcami z Miry, skazanymi na
œmieræ za wykroczenie nieproporcjonalne do tak surowego
wyroku. Œwiêty Miko³aj uda³ siê osobiœcie do cesarza Konstantyna do Konstantynopola,by wyprosiæ u³askawienie.
W opisie Jego ¿ycia znany jest równie¿ cud wymodlenia
ratunku od utoniêcia dla rybaków w czasie gwa³townej burzy. Dlatego uwa¿any jest tak¿e za patrona marynarzy i rybaków.
W czasie zarazy, jaka nawiedzi³a jego strony, us³ugiwa³
chorym z nara¿eniem w³asnego ¿ycia.
6 grudnia miêdzy 345 a 352 rokiem odszed³ do Pana,
a cia³o Œwiêtego zosta³o pochowane najpierw w Mirze
a potem w Bari we W³oszech, gdzie grób œw. Miko³aja- biskupa znajduje siê po dzieñ dzisiejszy.
Tradycja obdarowywania bliskich i ubogich w dniu
6 grudnia trwa nieustaj¹co, choæ próbuje siê j¹ „zlaicyzowaæ”. Jednak przez lata opar³a siê naporowi Dziadków
Mrozów, Reniferów z Laponii, Gwiazdorów, i tym podobnych tworów fantazji.
Co dziœ ujê³o mnie w historii tego zwyk³ego a jak¿e niezwyczajnego Œwiêtego? Poza oczywist¹ prawd¹ o radoœci
z obdarowywania i pomocy ubogim, która powinna staæ
siê prawd¹ obowi¹zuj¹c¹ nie tylko w dniu szóstego grudnia, ale tak¿e w ka¿dym innym dniu naszego ¿ycia.
Kult postaci œwiêtego biskupa Miko³aja, to tak¿e œwiadomoœæ wartoœci daru modlitwy. Daru, jakim obdarzaæ
mo¿na nieustannie i nie tylko osoby bliskie i ubogie.

Œw. Miko³aj obdarza³ darem modlitwy, przez co wyprasza³ ³aski tym, którym nie by³y potrzebne dobra materialne. Bo przecie¿ s¹
w ¿yciu cz³owieka
chwile, kiedy przychodzi cios, którego
nie mo¿na pokonaæ
pieniêdzmi.
S¹ sytuacje i ludzie, którym potrzebna jest pomoc,
a ja jestem daleko,
a ja nie mam innej
mo¿liwoœci jak tylko
z³o¿yæ im dar ze
„szczerej modlitwy” o lepsze ¿ycie, o spokój, o zdrowie,
o zgodê w rodzinie i wiele innych szczêœliwych zakoñczeñ
ludzkich dramatów.
Bo jak inaczej mogê pomóc dziecku bitemu przez rodziców, o którym s³yszê w telewizyjnym reporta¿u?
Co mogê daæ od siebie sk³óconym ma³¿onkom, odgra¿aj¹cym siê rozwodem, w tle z dzieæmi, które maj¹ przera¿one oczy?
A dalej student z depresj¹, bo ciê¿ko prze¿y³ œmieræ kole¿anki w wypadku i zosta³ sam z zamkniêtymi w sobie
uczuciami strachu i bólu, bezradnoœci i przera¿enia. Czy
mogê mu ofiarowaæ coœ, co mu pomo¿e?
Nie jestem wszechmog¹ca, ale znam przecie¿ Wszechmog¹cego. Czy mogê u¿yæ tej znajomoœci dla dobra innych?
Nie mogê i nie potrafiê znaleŸæ metody na ludzkie niedole, ale znam Wszechmog¹cego, który wszystko mo¿e.
Czy takie „koneksje” mog¹ staæ siê darem dla innych?
Niech trwa tradycja Miko³ajowa, obsypujmy siê darami
wœród bliskich i dalszych. Pamiêtajmy o ubogich, korzystajmy z mo¿liwoœci pomagania czy to w formach zorganizowanych, czy indywidualnie,
Poœlijmy szlachetn¹ paczkê, wrzuæmy grosz przeznaczony na dobry cel, oddajmy czêœæ nabywanych dóbr na
zbiórkê dla tych, którym ¿yje siê trudniej.
Tam, gdzie nic wiêcej po ludzku s¹dz¹c zrobiæ siê nie da,
obdarz modlitw¹ bliŸniego.
U¿yj swojej „interwencji” u Bo¿ego tronu, poœwiêæ kilka
minut skupienia i wy³¹cznego kontaktu z Wszechmog¹cym i b³agaj za bliŸnim.
Pomó¿ znaleŸæ drogê Bo¿ej £aski do potrzebuj¹cego.
Adwent 2011

Ma³gorzata Palim¹ka
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CHRZCIELNICA – WA¯NY ELEMENT
WYPOSA¯ENIA KOŒCIO£A
W ka¿dym koœciele parafialnym znajduje siê
chrzcielnica, s³u¿¹ca do przechowywania wody poœwiêconej w czasie ceremonii wielkosobotnich, u¿ywanej do udzielania sakramentu Chrztu Œwiêtego. Jest
ona tak¿e w naszym, bronowickim koœciele. Zanim
jednak zapoznamy siê z ni¹ bli¿ej, chcia³bym przedstawiæ krótk¹ historiê rozwoju chrzcielnicy i jej formy na
przestrzeni wieków oraz przypomnieæ o sposobach
udzielania chrztu.
W okresie wczesnochrzeœcijañskim Chrztu Œwiêtego
udzielano poprzez zanurzenie w wodzie ca³ego cia³a,
dlatego od IV wieku, do jego obrzêdu przeznaczony
by³ osobny, wolno stoj¹cy budynek, tzw. baptysterium.
Na ogó³ wznoszono je w pobli¿u wiêkszego koœcio³a,
najczêœciej katedralnego. Zasadniczo by³y to budowle
na planie centralnym, jednoprzês³owe i przykryte kopu³¹. Poœrodku baptysterium znajdowa³ siê zag³êbiony
w posadzkê basen chrzcielny, tzw. piscina, b¹dŸ ka-
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mienna chrzcielnica osadzona na cokole. W miarê
wzrostu potrzeb liturgicznych, niektóre baptysteria
rozbudowywano, powiêkszaj¹c je o przedsionek i absydê o³tarzow¹ oraz sacrarium, niezbêdne do przechowywania sprzêtów liturgicznych. Czêsto te¿ ich œciany
i kopu³ê zdobi³y dekoracje mozaikowe, b¹dŸ freskowe.
Wraz ze zmian¹ obrzêdu chrzcielnego w œredniowieczu, gdy zwyczaj zanurzania ca³ego cia³a w wodzie zast¹piono polewaniem g³owy, zniknê³y równie¿ baptysteria, które zosta³y zast¹pione dzisiejszymi chrzcielnicami. Na przestrzeni wieków, w zale¿noœci od okresu
stylowego, zmienia³ siê wygl¹d chrzcielnicy, chocia¿
zasadniczo obowi¹zywa³ typ kielichowy, z³o¿ony
z trzech g³ównych czêœci: czaszy, czyli zbiornika na
wodê, trzonu, czêsto z nodusem oraz bazy. Kszta³t czaszy i bazy bywa³ okr¹g³y lub wielok¹tny, zaœ za materia³ s³u¿y³ kamieñ, metal lub drewno. Jedynie pokrywa
czaszy by³a najczêœciej metalowa; ewentualnie drewniana. Chrzcielnice by³y tak¿e bogato zdobione
dekoracj¹ figuraln¹ oraz ornamentami geometrycznymi i roœlinnymi, które zmienia³y siê
w zale¿noœci od stylu i epoki.
Bronowicka chrzcielnica pochodzi z lat
1967–1968, kiedy ówczesny administrator parafii, o. Sebastian Pêpiak, podj¹³ decyzjê o zmianie
wystroju i wyposa¿enia prezbiterium. Usuniêto
wówczas neogotycki, drewniany o³tarz g³ówny
z koñca XIX wieku, zaœ œcianê absydy pokryto
ceramiczno-mozaikow¹ p³askorzeŸb¹, przedstawiaj¹c¹ scenê Ostatniej Wieczerzy. Stanowi³a
ona t³o nie tylko dla nowego o³tarza centralnego,
ale równie¿ dla ambonki i chrzcielnicy, ustawionych w prezbiterium zgodnie z wymogami posoborowej reformy liturgicznej. Zarówno projekt
mozaiki, jak równie¿ ca³¹ now¹ aran¿acjê prezbiterium z o³tarzem, ambonk¹ i chrzcielnic¹,
opracowa³ W³adys³aw Jastrzêbski, artysta malarz mieszkaj¹cy w Wieliczce, zaœ wykonawcami
byli: artysta rzeŸbiarz Wanda Paw³owska
i W³adys³aw Ciupiñski. Interesuj¹ca nas
chrzcielnica zosta³a wykonana w formie kielichowej, „ze sztucznego kamienia, który przyozdobiono mozaik¹ i powi¹zano metalem”. Jedynie pokrywê chrzcielnicy, bêd¹c¹ dzie³em Józefa Dudy, metaloplastyka z Wieliczki, wykonano z grubej, miedzianej blachy. Wieñczy j¹ krzy¿
wpisany w ko³o, natomiast wewnêtrzn¹ jej stronê zdobi srebrna go³êbica – symbol Ducha Œwiêtego. Prace przy chrzcielnicy ukoñczono w 1968
roku. Pozosta³a ona równie¿ w obecnym koœciele, jednak ju¿ nie w prezbiterium, ale w nawie,
w s¹siedztwie o³tarza Matki Bo¿ej Bronowickiej.
Dodatkowo zmniejszono jej wysokoœæ poprzez
obciêcie bazy, ustawiaj¹c j¹ bezpoœrednio na posadzce.
Adam J. B³achut OFM
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ŒW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
Rok 2011 zosta³ og³oszony jako rok kolbiañski, ze
wzglêdu na 70. rocznicê œmierci œw. Maksymiliana Marii Kolbego z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Z tego te¿ wzglêdu w naszym biuletynie przypominamy postaæ wielkiego syna œw. Franciszka z Asy¿u,
chocia¿ zapewnie jest ona powszechnie znana. Przypominamy jego sylwetkê w okresie Adwentu dlatego, ¿e
na wzór œw. Franciszka ukocha³ on Niepokalan¹ Dziewicê Maryjê, dziêki której Jezus Chrystus sta³ siê naszym bratem, a tak¿e pragn¹³ zdobyæ ca³y œwiat dla
Chrystusa przez Niepokalan¹.
Œw. Maksymilian Maria Kolbe urodzi³ siê 8 stycznia
1894 r. w Zduñskiej Woli. Na chrzcie œw., który odby³ siê
w tym samym dniu, otrzyma³ imiê Rajmund. Jego rodzice, Juliusz i Marianna z D¹browskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy rodzice Rajmunda przeprowadzili siê najpierw do £odzi, a nastêpnie do Pabianic,
gdzie spêdzi³ on dzieciñstwo i uczêszcza³ do szko³y powszechnej. Jako ch³opiec mia³ wizjê Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej, która w rêku trzyma³a dwie korony:
bia³¹ i czerwon¹. Na pytanie, któr¹ koronê wybiera,
m³ody Rajmund wybra³ obydwie. W 1907 r. trzynastoletni Rajmund, wraz ze starszym bratem Franciszkiem,
podj¹³ naukê w ma³ym seminarium – gimnazjum franciszkanów konwentualnych we Lwowie. Tam tak¿e,
10 wrzeœnia 1910 r., rozpocz¹³ nowicjat. W czasie ob³óczyn otrzyma³ imiê Maksymilian. W trakcie rocznego
nowicjatu brat Maksymilian zapozna³ siê z histori¹ zakonu franciszkañskiego, Regu³¹ œw. Franciszka i znaczeniem œlubów zakonnych: czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Po jego odbyciu, 5 wrzeœnia 1911 r., z³o¿y³
pierwsze œluby. Po ukoñczeniu gimnazjum w roku 1912,
prze³o¿eni dostrzegaj¹c zalety jego intelektu i charakteru, wysy³ali go na dalsze studia do Rzymu. Tam w dniu
1 lutego 1914 r. z³o¿y³ œluby wieczyste, przyjmuj¹c drugie imiê Maria, którego odt¹d tak¿e u¿ywa³. Jako kleryk wraz z kilkoma kolegami, za³o¿y³ w Rzymie w dniu
16 paŸdziernika 1917 r. „Rycerstwo Niepokalanej” (Militia Immaculatae), którego cel i program okreœli³ krótko: „Odnowiæ wszystko w Chrystusie przez Niepokalan¹. Wyjaœniaj¹c ten cel stwierdza³: mamy trzy fronty
do zdobycia. Pierwszy front to jesteœmy my sami, wiêc
musimy najpierw zdobyæ samych siebie dla Niepokalanej. Jest to front najwa¿niejszy, bez jego zdobycia nie
ma co marzyæ o podbojach innych frontów. Drugim frontem – to nasze otoczenie: wiêc ci, z którymi siê najwiêcej stykamy, ¿yjemy, obcujemy – mamy ich zdobyæ dla
Niepokalanej. Nastêpnym frontem – to ju¿ ca³y œwiat,
wszystkie narody i rasy ludzi – wszystkie, bez
wyj¹tku...”
Studia rzymskie uwieñczy³ dwoma doktoratami.
W 1915 roku uzyska³ doktorat z filozofii na uniwersytecie Gregorianum, a w 1919 r. doktorat z teologii na Miêdzynarodowym Kolegium Ojców Franciszkanów.
W Rzymie tak¿e zosta³ wyœwiêcony na kap³ana, w dniu
28 kwietnia 1918 roku. Po ukoñczeniu studiów
w 1919 r., o. Maksymilian powróci³ do Polski i zosta³

skierowany do Krakowa. Pomimo trawi¹cej go choroby,
gorliwie poœwiêca³ siê pracy apostolskiej i krzewieniu
idei „Rycerstwa Niepokalanej”, najpierw wœród
Wspó³braci, a od 1920 roku, kiedy otrzyma³o ono zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej jako „Pobo¿ny
Zwi¹zek”, tak¿e wœród osób œwieckich. W roku 1922
rozpocz¹³ w Krakowie wydawanie miesiêcznika „Rycerz
Niepokalanej”, którego druk zosta³ nastêpnie przeniesiony do Grodna. W 1927 roku, o. Maksymilian za³o¿y³
pod Warszaw¹ klasztor – wydawnictwo Niepokalanów,
które wkrótce sta³o siê znacz¹cym katolickim oœrodkiem wydawniczym, a miesiêcznik „Rycerz Niepokalanej” zacz¹³ odgrywaæ coraz bardziej rolê pisma katechetycznego dla masowego czytelnika. Franciszkañska
wspólnota z Niepokalanowa oddana modlitwie, gorliwemu wype³nianiu Regu³y œw. Franciszka, wcielaniu
w ¿ycie najwy¿szych wartoœci ewangelicznych, apostolstwu prasy oraz charakteryzuj¹ca siê duchem ca³kowitego poœwiêcenia dla Niepokalanej i otwarcia na wszelkie godziwe œrodki w pracy apostolskiej sprawi³y, ¿e
wzrasta³a jak owe ewangeliczne ziarno gorczycy i sta³a
siê oœrodkiem promieniuj¹cym na ca³¹ Polskê i poza
ni¹. O. Maksymilian Maria Kolbe pragn¹c zdobyæ ca³y
œwiat dla Niepokalanej, w 1930 roku wyruszy³ wraz
z czterema braæmi na Daleki Wschód. Dnia 24 kwietnia
tego¿ roku stan¹³ na ziemi japoñskiej. Przyjêty ¿yczli-
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wie przez biskupa Nagasaki, ju¿ w maju wyda³ pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej” w jêzyku japoñskim.
Wkrótce tak¿e na zboczach góry Hicosan, na peryferiach miasta, za³o¿y³ japoñski Niepokalanów nazwany
„Ogrodem Niepokalanej” (po japoñsku: „Mungenzaio no
Sono”). O. Maksymilian planowa³ zorganizowaæ podobne oœrodki w Chinach i Indiach, ale w roku 1936 musia³
powróciæ do Polski, aby pokierowaæ rozrastaj¹cym siê
wci¹¿ polskim Niepokalanowem, który sta³ siê najwiêkszym klasztorem katolickim na œwiecie. W chwili wybuchu drugiej wojny œwiatowej liczy³ ok. 700 zakonników
i kandydatów. Wydawali oni ksi¹¿ki, dzie³ka religijne
i czasopisma. Nak³ad „Rycerza Niepokalanej” osi¹gn¹³
nak³ad 750 tys. egzemplarzy, a wydawany od 1935 r.
„Ma³y Dziennik”, 130 tys. egzemplarzy. Dzia³alnoœæ tê
zatrzyma³a druga wojna œwiatowa. Zakonnicy musieli
rozjechaæ siê do domów. W Niepokalanowie pozosta³o
wraz z o. Maksymilianem ok. 40 braci, którzy zostali
aresztowani przez Niemców 19 wrzeœnia 1939 r. i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Amtitz. Jednak
w grudniu tego¿ roku pozwolono im na powrót do Niepokalanowa. Pomimo zastanych zniszczeñ i dewastacji,
o. Maksymilian podj¹³ pracê w ramach mo¿liwoœci
ograniczonych okupacj¹. Miêdzy innymi zorganizowa³
w Niepokalanowie oœrodek us³ug dla okolicznej ludnoœci, i odda³ siê pog³êbianiu formacji duchowej pozosta³ych przy nim wspó³braci. Niemcy jednak zdawali
sobie sprawê z duchowej si³y, jaka tkwi³a w Niepokalanowie i promieniowa³a stamt¹d na okupowany naród.
Znali tak¿e intencje jakie o¿ywia³y mieszkañców Niepokalanowa. Sam zreszt¹ o. Maksymilian oœwiadczy³
wprost okupantom: „jesteœmy gotowi oddaæ ¿ycie za nasze idea³y”. Uwiêzienie wiêc za³o¿yciela Niepokalanowa
by³o tylko kwesti¹ czasu. Ponownie zosta³ on aresztowany 17 lutego 1941 r., wraz z czterema bliskimi
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wspó³pracownikami. Najpierw przes³uchiwano go na
Pawiaku, a nastêpnie w maju tego¿ roku zosta³ przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu,
gdzie sta³ siê numerem 16670. W obozie oœwiêcimskim
codzienna walka o utrzymanie siê przy ¿yciu zabija³a
nieraz nawet najszlachetniejsze odruchy ludzkiej natury. Dzielenie siê czymkolwiek z innymi, pomaganie im,
choæ nie by³o to wcale rzadkoœci¹, nale¿a³o jednak do
czynów wyj¹tkowych. Osób, które potrafi³y wspieraæ innych, zapominaj¹c o sobie, by³o wiele wœród kilkumilionowej rzeszy, jaka przesz³a przez obóz oœwiêcimski.
Wœród nich tak¿e o. Maksymilian Maria Kolbe. Krzepi³
upad³ych na duchu, wlewa³ wiarê w Boga i nadziejê na
lepsze jutro, wszystkim ofiarowa³ swoj¹ modlitwê, tym
zaœ którzy tego pragnêli, udziela³ kap³añskiego rozgrzeszenia, nie zwracaj¹c uwagi na kary, jakie go za tê
pos³ugê mog³y spotkaæ ze strony w³adz obozowych. Dla
pokrzepienia cia³ odstêpowa³ miskê zupy i chleb. Kiedy
z bloku na którym przebywa³ o. Maksymilian uciek³ jeden z wiêŸniów, gestapowcy wybrali dziesiêciu mê¿czyzn, których za karê pos³ali do bunkra g³odowego.
Wœród wytypowanych by³ ojciec rodziny, Franciszek
Gajowniczek. Wtedy o. Maksymilian ofiarowa³ swoje
¿ycie za ¿ycie Gajowniczka, na co wyrazi³ zgodê komendant obozu Fritsch. W bunkrze g³odowym o. Maksymilian spêdzi³ wiele dni, umacniaj¹c wspó³skazañców
swoj¹ modlitw¹, dobrym s³owem i cierpliwie znoszonym
cierpieniem. Zmar³ 14 sierpnia 1941 r., dobity zastrzykiem fenolu, w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia
NMP.
Beatyfikowa³ go 17 paŸdziernika 1971 r. papie¿ Pawe³ VI, a kanonizacji dope³ni³ Jan Pawe³ II w dniu
10 paŸdziernika 1982 r., zaliczaj¹c go do grona mêczenników.
Stanis³aw Mazgaj OFM

MI£OSZ. BIOGRAFIA
Tajemnice ¿ycia wielkiego poety w ksi¹¿ce Andrzeja Franaszka
W setn¹ rocznicê urodzin Czes³awa Mi³osza, która przypad³a 30 czerwca 2011 roku czytelnicy i wielbiciele geniuszu
tego poety, eseisty i t³umacza, mog¹ siêgn¹æ po fantastyczne
dzie³o pt. Mi³osz. Biografia. Ksi¹¿ka wraz z przypisami liczy
oko³o 1000 stron tekstu, w niej Andrzej Franaszek ukaza³ losy
poety wpisane w historiê dwudziestego wieku, epokê pe³n¹
wojen, totalitaryzmów i koniecznych emigracji. Pracê nad biografi¹ Mi³osza za zgod¹ poety rozpocz¹³ Franaszek przed
dziesiêciu laty. Wiosn¹ 2011 roku, krakowskie Wydawnictwo
Znak – ksi¹¿kê, efekt ¿mudnej pracy autora, dostarczy³o do
ksiêgarñ.
Zag³êbienie siê w lekturze daje czytelnikowi szanse zbli¿enia siê do poety, byæ mo¿e u³atwi zrozumienie dokonywanych
przez niego wyborów oraz poka¿e, jak bardzo doœwiadczenia
i skomplikowana psychika twórcy, jego dylematy moralne
oraz pragnienie korzystania z bogactwa i pe³ni ¿ycia wp³ynê³y
na biografiê i twórczoœæ Noblisty.
Niejednokrotnie z szacunkiem zatrzymamy siê nad
wyj¹tkowoœci¹ Czes³awa Mi³osza. Nie tylko by³ cz³owiekiem
ogromnie pracowitym, m¹drym i rzetelnym, który tak¿e
umia³ siê bawiæ, podobaæ kobietom, korzystaæ z uroków ¿ycia,
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odnosiæ sukcesy literackie, ale te¿ z pokor¹ przyjmowa³
zrz¹dzenia losu – brak zrozumienia przez innych, zazdroœæ
i zawiœæ, której mu rodacy po II wojnie nie szczêdzili, potrafi³
siê zmierzyæ z rzeczywistoœci¹, gdy ciê¿ko zachorowa³a mu
pierwsza ¿ona Janina i m³odszy syn Piotr. Doœwiadczy³ dramatu œmierci ¿ony Janiny, brata Andrzeja i m³odszej od
Mi³osza o ponad trzydzieœci lat – drugiej ¿ony Carol.
Zawsze twierdzi³, ¿e hart ducha odziedziczy³ po rodzinie
ze strony matki Weroniki Kunat i babki Józefy Syruæ. WyobraŸniê zaœ rozwija³ tajemniczy i przebogaty krajobraz litewski, otoczenie domu w Szetejniach po³o¿onego w dolinie rzeki
Niewia¿y, gdzie niemal wszystko mia³o wymiar magiczny.
Mimo to mieszka³ w nim lêk przed odziedziczeniem s³abej
psychiki rodziny Mi³oszów, gdzie by³o sporo dziwaków i nieudaczników, szczególnie z obaw¹ myœla³ o stryju Witoldzie,
pogr¹¿onym w depresji i przeró¿nych k³opotach, jakich w ¿yciu zaznawa³. Lêki wyniesione z dzieciñstwa ci¹¿y³y nad ¿yciem i d¹¿eniami Mi³osza, dlatego nigdy nie pozwala³ sobie na
lenistwo, biernoœæ, rozczulanie siê nad sob¹. By³ œwietnym
studentem prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, pod koniec lat trzydziestych XX wieku objawi³ siê w War-
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szawie jako poeta, autor tomu wierszy Trzy zimy, wzbudzaj¹c
zainteresowanie i uznanie œrodowiska literackiego.
Po II wojnie œwiatowej Czes³aw Mi³osz zostaje dyplomat¹
w Nowym Jorku, a 1951 roku – w Pary¿u. W Pary¿u zamiast
podj¹æ pracê dyplomaty, wybiera azyl polityczny, nara¿aj¹c
siê przez d³ugie lata na podejrzenia, z³oœliwoœci i przykry los
emigranta. Decyzja, któr¹ podj¹³, by³a nieznoœna dla niego samego, cierpia³ te¿ z powodu roz³¹ki z ¿on¹ i synami przebywaj¹cymi w Nowym Jorku. W tej sytuacji podj¹³ starania o wizê do Ameryki i mimo poparcia jego starañ przez Alberta Einsteina, jako cz³owiek pochodz¹cy z kraju komunistycznego,
wizy nie otrzyma³. Przystani¹ w trudnym paryskim okresie
by³ dla Mi³osza Instytut Literacki za³o¿ony przez Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte pod Pary¿em. Skoro nie powiod³y
siê próby wyjazdu poety do Ameryki, ¿ona z synami przyjecha³a do Pary¿a. Mi³osz sk³ócony z emigracj¹, odczuwaj¹cy
mocno odsuniêcie siê od niego przyjació³ w kraju, niemog¹cy
publikowaæ w³asnych utworów, a wówczas napisa³ Traktat poetycki, Dolinê Issy, Rodzinn¹ Europê, Zniewolony umys³, szuka³
ucieczki w twórczoœci, która potwierdza³a jego talent i dawa³a
mu mo¿liwoœci utrzymania czteroosobowej rodziny.
Momentem prze³omowym dla rodziny Mi³oszów by³ wyjazd w 1960 roku do Kalifornii, dok¹d Mi³osz zosta³ zaproszony na Uniwersytet w Berkeley jako wyk³adowca literatury
s³owiañskiej i rosyjskiej. Zapewniaj¹c rodzinie bezpieczeñstwo materialne, poeta na d³ugie lata eliminuje siê z areopagu
twórczego. Pisze wtedy wa¿ne ksi¹¿ki – Historiê literatury polskiej – ukazuj¹c¹ z autorskiego punktu widzenia literaturê
w powi¹zaniu z histori¹ Polski oraz tom szkiców Prywatne
obowi¹zki, gdzie rozlicza siê z rozumieniem polskoœci jako
ci¹gu cierpieñ, wytyka Polakom niedostateczny szacunek do
pracy, wrogoœæ do obcych. Tych pogl¹dów jego przeciwnicy
nigdy nie zapomnieli. Jako poeta objawia siê Czes³aw Mi³osz
Amerykanom w 1974 roku publikuj¹c poemat Gdzie s³oñce
wschodzi i kêdy zapada. Trzeba za Andrzejem Franaszkiem
wspomnieæ, ¿e dla Mi³osza czas amerykañski, trwaj¹cy od
1960 do 1989 roku nie by³ pasmem szczêœliwoœci i spokoju.
W 1970 ciê¿ko zachorowa³a jego ¿ona i ujawni³a siê choroba
psychiczna u m³odszego syna Piotra. Mi³osz przez ten trudny,
wiele lat trwaj¹cy okres wykonuje pracê zawodow¹, wype³nia
wszystkie obowi¹zki domowe, ponadto maj¹c szeœædziesi¹t
lat uczy siê jêzyka hebrajskiego i greki, aby z orygina³u t³umaczyæ Bibliê, Psalmy i Ksiêgê Hioba. Stara siê poprzez
wzmo¿on¹ aktywnoœæ intelektualn¹ utrzymaæ si³y i zdolnoœci
w³asnego umys³u. Myœlê, ¿e wówczas przes³anie p³yn¹ce
z Psalmów i Ksiêgi Hioba, by³y dla poety nie tylko zadaniem
translatorskim, ale tak¿e ratunkiem w obliczu ogromu nieszczêœæ, które go dopad³y.
W koñcu w perspektywie œwiatowej Czes³aw Mi³osz dostrze¿ony zosta³ jako poeta. Przypomnê, z jak¹ mi³oœci¹ pisa³
o jêzyku polskim „moja wierna mowo, (...) by³aœ moj¹ ojczyzn¹, bo zabrak³o innej (...) Ale bez ciebie kim jestem”.
W 1980 roku otrzyma³ literack¹ Nagrodê Nobla. W jego
przypadku nie sprawdzi³o siê przekonanie, ¿e dla twórcy Nobel bywa poca³unkiem œmierci, co mia³oby znaczyæ, ¿e obdarowany tym wyró¿nieniem ju¿ nic niezwyk³ego nie napisze.
Na szczêœcie Mi³osz ¿yj¹cy jeszcze przez 24 lata od otrzymania
tej najwy¿szej dla pisarza nagrody, napisa³ kilka znakomitych
tomików wierszy.
Po osiedleniu siê w Krakowie w 1989 roku pisze nowe
wiersze, eseje, recenzuje ksi¹¿ki m³odych autorów. Wówczas
otrzymujemy od poety miêdzy innymi dojrza³e dzie³o natury
moralno-teologicznej pt. Traktat teologiczny, gdzie jasno okreœla swój stosunek do Boga, zbawienia i mówi metaforycznie,
dlaczego zajmuje go teologia „bo pierwsze ma byæ pierwsze”.
Ukazuj¹ siê kolejne tomiki wierszy Druga przestrzeñ, TO, Orfe-
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usz i Eurydyka (napisany po œmierci Carol). Poruszaj¹ce s¹
wiersze z tomiku wydanego po œmierci autora nosz¹ce tytu³
Wiersze ostatnie Zacytujê z niego wiersz bardzo osobisty pt. Jak
mog³em napisany w 2003 roku – rok przed œmierci¹, w nim
poeta bez pob³a¿ania sobie wspomina, ¿e nie ma prawa byæ
dumny z ¿ycia, w którym pope³ni³ wiele niegodziwoœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dwa ostatnie wersety s¹ rozpaczliwym
wo³aniem do Boga o mi³osierdzie: „Jak mog³em // jak mog³em
// robiæ takie rzeczy // ¿yj¹c w tym strasznym œwiecie // podlegaj¹c jego prawom // igraj¹c z jego prawami // Potrzebujê Boga, ¿eby mi przebaczy³ // potrzebujê Boga mi³osiernego”
(Wiersze zebrane, s. 67).
Czes³aw Mi³osz zmar³ w Krakowie 14 sierpnia 2004 roku.
W ostatnich latach ¿ycia by³ niemal niewidomy, przy wci¹¿ jasnym umyœle. Wiersze tworzy³ do koñca, dyktuj¹c je asystentce. Po œmierci rozgorza³a walka o miejsce pochówku. Szczêœliwie dla wizerunku Polski i prawdy o Mi³oszu, która coraz bardziej przemawia na korzyœæ twórcy, postanowiono, ¿e miejscem pochówku Mistrza Mi³osza bêdzie Ska³ka, dok¹d po
uroczystej Mszy Œwiêtej odprawionej w Koœciele Mariackim,
przeniesiono trumnê w asyœcie wielotysiêcznego t³umu,
wœród którego znaleŸli siê tak¿e niezadowoleni. Poetê piêknie
po¿egna³a Noblistka Wis³awa Szymborska oraz arcybiskup
Józef ¯yciñski.
Rok 2011 jest Rokiem Czes³awa Mi³osza. W Polsce i na
œwiecie (w³¹cznie z Chinami), zorganizowano setki spotkañ,
wyk³adów, dyskusji na temat niezwyk³ego dorobku poety.
Szczególne znaczenie mia³ Festiwal twórczoœci Mi³osza
w Krakowie odbywaj¹cy siê od 9 do 15 maja 2011 roku.
Tropicielom heretyckoœci Mi³osza mo¿e wystarczy g³êboka
refleksja na temat tej poezji przedstawiona podczas krakowskiego festiwalu miêdzy innymi przez ksiê¿y – profesora Jerzego Szymika z KUL-u oraz ojca profesora Andrzeja K³oczowskiego sytuuj¹ca tê twórczoœæ wœród wa¿nych refleksji
o charakterze religijnym.
W Biografii Mi³osza Andrzej Franaszek cytuje nastêpuj¹c¹
wypowiedŸ autora Traktatu teologicznego, który „(...) zapytany
przez Aleksandra Fiuta (profesora literatury) – co jest w ¿yciu
najwa¿niejsze, odpowiedzia³ jednym s³owem: Zbawienie”
(tam¿e, s. 637).
I na koniec dumni z wielkoœci bohatera niniejszej refleksji
pomyœlmy jego s³owami:
„Szczêœliwy naród, który ma poetê/ I w trudach swoich nie
kroczy w milczeniu”.
Zofia Rogowska
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POWRÓÆMY DO EWANGELII
Wywiad z o. Rufinem Maryjk¹ OFM, Ministrem Prowincjalnym Prowincji Matki Bo¿ej
Anielskiej Braci Mniejszych w Polsce
Po ostatniej Kapitule, która mia³a miejsce w maju, w³aœnie
tu, w Krakowie-Bronowicach Wielkich, nast¹pi³y zmiany
w Zarz¹dzie naszej Prowincji zakonnej, której obecnie Ojciec przewodniczy. Jakie priorytety wyznaczy³ sobie Ojciec
oraz Zarz¹d na najbli¿sze lata?
Nasza tegoroczna Kapitu³a Prowincjalna by³a pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowa. Takie zebrania „programowe”,
tzn. programuj¹ce i duchowe Braci Mniejszych odbywaj¹
siê w Zakonie od czasów œw. Franciszka z Asy¿u, a ich realizowanie jest wymagane przez nasz¹ Regu³ê. Te prowincjalne zwo³ywane s¹ obecnie co trzy lata. Myœlê, ¿e decyzje Ministra Generalnego Zakonu o. José Rodrigueza Carballo
i ca³ego Definitorium Generalnego by³y dla wszystkich nas
Braci z Prowincji Matki Bo¿ej Anielskiej w Polsce du¿ym
zaskoczeniem. Kapitu³a jest przecie¿ wyra¿eniem najwy¿szej w³adzy w naszym Zakonie i tak¿e w poszczególnej Prowincji. To œw. Franciszek, uwa¿aj¹cy za braci wszystkich
i wszystko wprowadzi³ jako pierwszy do Koœcio³a hierarchicznego elementy takiej „demokracji” zaczerpniête
z wzorca kolegium aposto³ów, ju¿ po Zmartwychwstaniu
Pana; do których to aposto³ów wci¹¿ odnosz¹ siê s³owa
Chrystusa: „wy wszyscy braæmi jesteœcie”. Nasza ostatnia
Kapitu³a sta³a siê szczególna równie¿ przez to, ¿e nie mia³a
mo¿liwoœci zrealizowania jednego ze swych podstawowych
zadañ: oceny przedstawionych sprawozdañ z ¿ycia i apostolatu Braci, a zw³aszcza zaprogramowania ¿ycia Prowincji
na najbli¿sze szeœciolecie. Dobrze, ¿e choæ trochê
uporz¹dkowaliœmy nasze ustawodawstwo Prowincji oraz
wskazaliœmy co i w jaki sposób nale¿y uporz¹dkowaæ w tym
wzglêdzie przy okazji kapitu³y za trzy lata. Myœlê, ¿e jest to
jedyny z priorytetów jaki uda³o siê nam wypracowaæ na Kapitule w maju.
Natomiast, obecny Zarz¹d Prowincji za najwa¿niejsze
uwa¿a naprawienie sytuacji w Braterskiej Wspólnocie Prowincjalnej, jaka zaistnia³a w zwi¹zku z t¹ szczególn¹ Kapitu³¹. A wiêc: zaleczenie zranieñ i zadra¿nieñ poœród Braci,
a zw³aszcza nadanie kierunków naszego wspólnotowego
i osobistego nawracania siê, czyli powrotu do Ewangelii.
Chodzi tu przede wszystkim o pracê nad ¿yciem modlitwy,
o tzw. praktyki ¿ycia wspólnego i uczestniczenie w nich
z zaanga¿owaniem i odpowiedzialnoœci¹ za Wspólnotê Bratersk¹ – bo to ona jest istotn¹ czêœci¹ naszego charyzmatu.
Chodzi o nasz¹, wyra¿on¹ w ¿yciu, interpretacjê najwy¿szego ubóstwa, które œlubowaliœmy jako Bracia Mniejsi. Chodzi wreszcie o „minoritas”, czyli bycie Mniejszymi razem
z ludŸmi ubogimi i potrzebuj¹cymi naszych czasów oraz bycie wœród nich i dla nich. B³. Jan Pawe³ Wielki zwyk³ mówiæ
do nas i o nas, i¿ jesteœmy zakonnikami, „braæmi Ludu”.
Krótko mówi¹c, Zarz¹dowi Prowincji chodzi o nasz udzia³
w nowej ewangelizacji. Przy czym, pierwszy krok to nowa=„stara” ewangelizacja naszych zakonnych Wspólnot
Braci Mniejszych, byœmy „¿yli wed³ug œwiêtej Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Zmiany zachodz¹ce we wspó³czesnym œwiecie dotykaj¹
równie¿ Koœció³? Jak broniæ siê przed naporem coraz bardziej zeœwiecczonych form ¿ycia?
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Myœlê, ¿e œw. Franciszek, ¿yj¹cy równie¿ w trudnych dla
Koœcio³a czasach, podsuwa nam tu odpowiedŸ: ewangeliczny przyk³ad – œwiadectwo ¿ycia ludzi Koœcio³a. Franciszek
zrobi³ dla Koœcio³a i odnowy wiary przecie¿ tak wiele, nie
piêtnuj¹c lub wytykaj¹c palcem b³êdy komukolwiek. On poprzez radykalizm i autentyzm ewangeliczny swego ¿ycia
oraz ¿ycia swych towarzyszy, by³ wyzwaniem lub lepiej:
„zaproszeniem” dla innych do czynienia i ¿ycia podobnie.
„Wszyscy pragnêli biec za Franciszkiem” – temu dziwi³ siê
brat Masseo wg róde³, ale Franciszek by³ po prostu autentycznie ewangeliczny i to dlatego wówczas ludzie pragnêli
tak samo ¿yæ jak on. Mamy i œwiadków naszych czasów, ¿e
wymieniê tylko Matkê Teresê z Kalkuty i Jana Paw³a II, pomijaj¹c w tym miejscu tak wielu innych, znanych nam
autentycznych, prawdziwych chrzeœcijan. Ci wszyscy œwiadkowie Chrystusa nie tylko s¹ znani z powodu ich czynów
mi³oœci, czy te¿ z oddania ¿ycia za Prawdê, ale tak¿e z tego,
i¿ z gorliwoœci¹ „karmili siê” modlitw¹ i sakramentami,
a zw³aszcza z tego, ¿e s³uchali z wiar¹ i rozwa¿ali w sercu
S³owo Bo¿e i byli mu pos³uszni. Podstawow¹ obron¹ przed
zeœwiecczeniem jest pog³êbianie naszej wiary, zw³aszcza
poprzez s³uchanie S³owa i rozwa¿anie go. To moc S³owa
najbardziej przemienia nasze ¿ycie i czyni nas autentycznymi. Czêsto stajemy siê wtedy znakiem sprzeciwu dla œwiata.
Czytelny znak nie tylko wzbudza zainteresowanie, ale
przede wszystkim informuje o istnieniu jakiejœ rzeczywistoœci; nawet o tej, która aktualnie nie jest poszukiwana.
Zakonne parafie na sta³e wpisa³y siê ju¿ w panoramê Koœcio³ów lokalnych. Równie¿ my, duchowi synowie œw. Franciszka z Asy¿u w³¹czamy siê czynnie w tê dzia³alnoœæ i apostolstwo. Czym powinna wed³ug Ojca Prowincja³a wyró¿niaæ siê taka w³aœnie parafia?
Rzeczywiœcie biskupi jako pasterze Koœcio³ów lokalnych,
przy braku kap³anów diecezjalnych, powierzaj¹ naszemu
Zakonowi wiele parafii, tych podstawowych struktur-wspólnot ¿ycia i misji Koœcio³a. Dziœ, z woli Koœcio³a wiêkszoœæ naszych Braci pracuje bezpoœrednio lub zwi¹zana jest
z duszpasterstwem parafialnym. Zakon nasz wyda³ nawet
w 2009 r. dokument formacyjny „o franciszkañskich parafiach”. Moim zdaniem cech¹ parafii prowadzonej przez Braci Mniejszych œw. Franciszka powinno byæ otwarcie siê na
ka¿dego kto do nas przychodzi, przyjêcie go jako naszego
brata. Taka by³a postawa Serafickiego Ojca, który zjednywa³ ni¹ wszystkich – a¿ po Su³tana w Ziemi Œwiêtej i „braci
rozbójników”. Ludzie dzisiejsi najbardziej tego potrzebuj¹;
maj¹ doœæ bycia anonimowymi, czy petentami zbywanymi
w urzêdach. To wymaga zawsze wielkiej dyspozycyjnoœci,
bycia zawsze i o ka¿dym czasie dla ludzi, cierpliwego
s³uchania ich, pochylania siê wraz z nimi nad ich ¿yciem
i problemami, bycia dla nich ekspertami modlitwy. Natomiast wcale nie uwa¿am, i¿ oni oczekuj¹ od nas natychmiastowej odpowiedzi na bezwzglêdnie wszystkie pytania; czy
tylko takiego, po ich myœli, „za³atwiania” ich spraw z jakimi
do nas przychodz¹. Chc¹ wiedzieæ raczej dlaczego maj¹ iœæ
wed³ug naszych wskazañ, chc¹ uczyæ siê wiary w praktyce.
Myœlê, ¿e to mo¿e przybli¿yæ ich do „praktykowania” wiary.
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Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e w naszych parafiach prym
w animacji ¿ycia, nie tylko liturgii, powinny wieœæ franciszkañskie wspólnoty œwieckich: Franciszkañski Zakon Œwieckich, M³odzie¿ Franciszkañska i dzieci – Rycerze œw. Franciszka. Powinny byæ kultywowane typowe dla naszej duchowoœci nabo¿eñstwa (jak np. Droga Krzy¿owa, czeœæ dla Eucharystii, czy ¯³óbek) oraz szczególnie: znani i czczeni nasi
œwiêci franciszkañscy. Wszystkim parafianom powinna byæ
zaszczepiana Franciszkowa troska o dom Bo¿y – koœció³,
w którym modli siê i celebruje sakramenty wspólnota – by
by³ piêkny, schludny i czysty. Ale bardziej jeszcze chodzi
o wzajemne budowanie i odbudowywanie ¿ywej Wspólnoty
parafialnej jako prawdziwego, duchowego Koœcio³a. Najwa¿niejsze jest wed³ug mnie to, o czym wspomnia³em ju¿
wczeœniej, aby tak¿e parafia franciszkañska ¿y³a tym, co
istotne dla naszego charyzmatu – S³owem Bo¿ym, Ewangeli¹ i stara³a siê j¹ wprowadzaæ w ¿ycie rodzinne i spo³eczne.
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kiem proboszcza. Bardzo cenne dla budowania wspólnoty
parafialnej s¹ wszelkie wspólne wyjazdy: jedno lub kilkudniowe, na pielgrzymki do sanktuariów, np. zwi¹zanych ze
œw. Franciszkiem, œw. Antonim, Ojcem Pio, czy te¿ maryjnych (we W³oszech jest tych miejsc bardzo du¿o). Ludzie
wtedy ¿yj¹ i modl¹ sie razem, pomagaj¹ sobie nawzajem
i naprawdê poznaj¹ siê rzeczywiœcie, „w praktyce”.

W 2009 roku obchodziliœmy dwa piêkne jubileusze:
800-lecie zatwierdzenia Regu³y ¿ycia Braci Mniejszych oraz
100-lecie istnienia naszej bronowickiej parafii. Z tej okazji
podejmowaliœmy szereg cennych inicjatyw, które z up³ywem czasu pokry³y siê trochê delikatna patyn¹. Jak wiêc
uratowaæ ducha jubileuszowej £aski?
Trzeba wed³ug mnie wracaæ do inicjatyw, które by³y realizowane wtedy, bo nie straci³y one na aktualnoœci, a wiele
z nich mo¿na kontynuowaæ. Ze swej strony sugerowa³bym
rozpoczêcie dla parafian i grup duszpasterskich spotkañ,
które mog³y by nazywaæ siê Franciszkañsk¹ Szko³¹ Modlitwy. Macie w parafii i Wy¿sze Seminarium Braci i Siostry
franciszkanki i Wspólnotê tercjarzy. Tu nie chodzi raczej
o to, by uczyæ „teorii o modlitwie”, ale by siê wspólnie modliæ – przygotowuj¹c takie spotkania przez poszczególne
wspólnoty franciszkañskie lub razem oraz uczyæ siê w ten
sposób duchowoœci franciszkañskiej. Mamy tu skarby prawdziwe do „wykopania” z ukrycia lub tylko „odkurzenia”.
Zachêcajmy tak¿e œwieckich do konkretnych dzia³añ na
rzecz parafii, a tak¿e – pod kontrol¹ – w jej imieniu. Trzeba
tworzyæ do tego okazje i je wskazywaæ.
O ¿ywotnoœci ka¿dej parafii œwiadczy nie tylko zaanga¿owanie duszpasterzy, ale równie¿ pomys³y i wspó³praca
wiernych œwieckich? Spêdzi³ Ojciec wiele lat we W³oszech.
Czego moglibyœmy i my nauczyæ siê od tamtejszych parafialnych wspólnot?
Myœlê, ¿e we W³oszech wierni maj¹ wiêksze nieco poczucie odpowiedzialnoœci za „ich parafiê”, któr¹ oni sami przecie¿ jako wspólnota osób tworz¹, a tak¿e za „ich” œwi¹tyniê
parafialn¹, czy te¿ inne kaplice – jeœli s¹ takowe. Duszpasterze: zakonnicy, czy kap³ani diecezjalni s¹ tylko szafarzami
sakramentów i administruj¹cymi w parafiach, które „nale¿¹
do wiernych”, bo zreszt¹ siê zmieniaj¹, a lud Bo¿y pozostaje
– nawet jako ci¹g³oœæ pokoleñ. Zauwa¿y³em, ¿e ludzie
œwieccy bardzo chêtnie uczestnicz¹ w spotkaniach formacyjnych organizowanych w parafiach czy przez diecezje.
Zreszt¹, co do spotkañ diecezjalnych, to relacja wiernych
z biskupem jest bardzo bezpoœrednia, przyjacielska, bez dystansu choæ z wzajemnym wielkim szacunkiem. Biskup zwykle zna ludzi, tzw. wspó³pracowników duszpasterskich, najbardziej zaanga¿owanych w parafiach, które odwiedza z racji przeró¿nych spotkañ – czêœciej formacyjnych ni¿ liturgicznych. Wierni chêtnie uczestnicz¹ jako wolontariusze
w Caritas parafialnej, czy jako katecheci (bez ¿adnego wynagrodzenia), przygotowuj¹cy do sakramentów pod kierun-

Doda³bym jeszcze jako przyk³ady dwie inicjatywy, które
spotka³y siê z du¿ym odzewem ze strony œwieckich przy
klasztorze – sanktuarium i parafii w Somma Vesuviana,
gdzie ostatnio pracowa³em. Pierwsza z nich to Lectio divina
w ka¿d¹ œrodê, objaœniaj¹ca i rozwa¿aj¹ca czytania mszalne
(wybrane – bo tylko sporadycznie wszystkie trzy i psalm) ze
zbli¿aj¹cej siê niedzieli. Ci, którzy uczestniczyli, zupe³nie
inaczej s³uchali homiliê g³oszon¹ w niedzielê. Druga natomiast, to tzw. Lectio continua, podczas której czytaliœmy
w sposób ci¹g³y ca³e Pismo œwiête – wtedy, ju¿ w zasadzie,
choæ z koniecznymi wyj¹tkami, bez objaœnieñ. Dodam jeszcze, ¿e wierni we W³oszech ubiegaj¹ siê o to, oraz poczytuj¹
sobie za zaszczyt, gdy (przygotowani) mog¹ czytaæ lekcjê
podczas Liturgii S³owa. W Polsce, to chyba wci¹¿ coœ
wyj¹tkowego.
Na zakoñczenie naszej rozmowy chcia³bym prosiæ Ojca
Prowincja³a o specjalne s³owo do naszych Parafian?
Zachêcam wszystkich, aby jak œw. Franciszek „zasmakowali” w otwieraniu wspólnotowym Ewangelii: w Parafii,
w rodzinie. Tu jest nasza Droga i nasze ¯ycie. Musimy
wszyscy, zw³aszcza wobec realnych zagro¿eñ, w³¹czyæ siê
w now¹ ewangelizacjê. A to znaczy po prostu: nasz powrót
do Ewangelii. ¯yczê Wam, aby na tej wspólnotowej, parafialnej drodze Pan Wam b³ogos³awi³ i obdarza³ Was Pokojem.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Eligiusz Dymowski OFM
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LITANIA DO B£OGOS£AWIONEGO JANA PAW£A II
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste us³ysz nas, Chryste wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e – zmi³uj siê nad nami.
Synu Odkupicielu œwiata, Bo¿e – zmi³uj siê nad nami.
Duchu Œwiêty, Bo¿e – zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e – zmi³uj siê nad nami.
Œwiêta Maryjo – módl siê za nami.
B³ogos³awiony Janie Pawle, módl siê za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w mi³osierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem cz³owieka,
Nape³niony Duchem Œwiêtym, Panem i O¿ywicielem
Ca³kowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Œwiêtych i B³ogos³awionych,
Nastêpco Piotra i S³ugo s³ug Bo¿ych,
Stró¿u Koœcio³a nauczaj¹cy prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazañ,
Umacniaj¹cy jednoœæ chrzeœcijan i ca³ej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Mi³oœniku Eucharystii, módl siê za nami
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Œwiadku wiary, nadziei i mi³oœci,
Wytrwa³y Uczestniku cierpieñ Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji mi³oœci,
G³osicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywaj¹cy do wyp³yniêcia na g³êbiê,
Nauczycielu ukazuj¹cy œwiêtoœæ jako miarê ¿ycia,
Papie¿u Bo¿ego Mi³osierdzia,
Kap³anie gromadz¹cy Koœció³ na sk³adanie ofiary,
Pasterzu prowadz¹cy owczarniê do nieba,
Bracie i Mistrzu kap³anów, módl siê za nami
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrzeœcijañskich,
Umocnienie ma³¿onków,
Obroñco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl siê za nami
Przyjacielu i Wychowawco m³odzie¿y,
Dobry Samarytaninie dla cierpi¹cych,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
G³osicielu prawdy o godnoœci cz³owieka,
Mê¿u modlitwy zanurzony w Bogu,
Mi³oœniku liturgii sprawuj¹cy Ofiarê na o³tarzach œwiata,
Uosobienie pracowitoœci,
Zakochany w krzy¿u Chrystusa,
Przyk³adnie realizuj¹cy powo³anie,
Wytrwa³y w cierpieniu,
Wzorze ¿ycia i umierania dla Pana,
Upominaj¹cy grzeszników, módl siê za nami
Wskazuj¹cy drogê b³¹dz¹cym,
Przebaczaj¹cy krzywdzicielom,
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Szanuj¹cy przeciwników i przeœladowców,
Rzeczniku i obroñco przeœladowanych,
Wspieraj¹cy bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzaj¹cy wiêŸniów,
Umacniaj¹cy s³abych,
Ucz¹cy wszystkich solidarnoœci,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata
– przepuœæ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata
– wys³uchaj nas. Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata
– zmi³uj siê nad nami.
Módl siê za nami b³ogos³awiony Janie Pawle.
Abyœmy ¿yciem i s³owem g³osili œwiatu Chrystusa, Odkupiciela cz³owieka.
Módlmy siê:
Mi³osierny Bo¿e, przyjmij nasze dziêkczynienie za dar apostolskiego ¿ycia i pos³annictwa b³ogos³awionego Jana
Paw³a II i za jego wstawiennictwem pomó¿ nam wzrastaæ
w mi³oœci do Ciebie i odwa¿nie g³osiæ mi³oœæ Chrystusa
wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanis³awa Dziwisza, z 12 kwietnia 2011 r.)
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£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach do
18 grudnia 2011 r. koniecznie z podaniem adresu lub telefonu. Spoœród prawid³owych odpowiedzi (wystarczy
podaæ has³o) rozlosujemy nagrodê, album „Pokój i dobro czyli osiem wieków w duchu radosci i pokory œwiêtego
Franciszka z Asy¿u.
oprac. MH
1. Œwiêta, patronka muzyków,
jej wspomnienie obchodzimy
22 listopada

1

2

2. Nazwisko œw. Brata Alberta
3 O. Rufin, Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bo¿ej
Anielskiej Braci Mniejszych
w Polsce

3

4

4. Element „wyposa¿enia” ka¿dego koœcio³a parafialnego,
przy którym otrzymujemy
swój pierwszy sakrament

5

6

5. Nazwisko œwiêtego, który uratowa³ przed œmierci¹
g³odow¹ Franciszka
Gajowniczka

7

6. Poeta, polski noblista

8

7. £agiewnicka œwiêta
9

8. Ogólnie: miejsce kultu
religijnego

10

9. Imiê twórcy s³ynnego o³tarza
w krakowskim Koœciele
Mariackim

11

10. Na tego œwiêtego 6 grudnia
czekaj¹ wszystkie dzieci

12

11. ... gordyjski
13

12. Œwiêty ze Szczepanowa
13. Prymas Tysi¹clecia

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...” jest has³o: BAZYLIKA.
Niestety, nie otrzymaliœmy ¿adnej prawid³owej odpowiedzi. W zwi¹zku z tym nagrodê, album autorstwa £ukasza Gaw³a Zamki, otrzymuje p. Piotr Kaczmarczyk,
który jest jedn¹ z osób, które prawid³owo odgad³y has³o krzy¿ówki z 56. numeru NSC. Ksi¹¿kê prosimy odebraæ w kancelarii parafialnej. GRATULUJEMY!

WARTO

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

David Sfeff, Cudowny ch³opiec. Mój uzale¿niony syn. Poznañ 2011, ss. 374.
Wzruszaj¹c opowieœæ ojca p³ac¹cego
wysok¹ cenê ¿ycia za walkê z uzale¿nieniem
swego syna od narkotyków.
Jest to studium mi³oœci i otwarcia serca
na cierpienie. Przekazuje prawdê o na³ogach wspó³czesnego œwiata i szerokie spektrum tego zagadnienia z medycznego i psychologicznego punktu widzenia.
Ksi¹¿ka, mimo wa¿koœci zagadnienia,
jest pe³na optymizmu i wiary w cz³owieka.
Polecam j¹ wszystkim rodzicom wychowuj¹cym dzieci.
BMK

Mark Logue, Peter Conradi, Jak zostaæ królem. Warszawa 2011, ss. 336.
Autorzy przedstawiaj¹ kulisy wspó³pracy Logue’a z królem Jerzym VI przy terapii
logopedycznej.
Ksi¹¿ka przybli¿a wizerunek brytyjskiej
rodziny królewskiej, postrzegany oczyma
zwyk³ego cz³owieka. Jest ciekawsza ni¿ film
oparty na niej, ze wzglêdu na rozwiniêcie
w¹tku natury psychologicznej.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
LISTOPAD – GRUDZIEÑ
01.11. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
1400 – procesja na cmentarzu
1430 – Msza œw. za wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych
na naszym cmentarzu Pasternik
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (Dzieñ Zaduszny)
03.11. Wspomnienie Zmar³ych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych
i Dobroczyñców Zakonu Serafickiego
04.11. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
08.11. Wspomnienie b³. Jana Dunsa Szkota, kap³ana
09.11. Œwiêto rocznicy poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej
11.11. Œwiêto Niepodleg³oœci – Modlitwy za Ojczyznê
17.11. Œwiêto œw. El¿biety Wêgierskiej, zakonnicy, patronki FZŒ
20.11. Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata
27.11. Pierwsza Niedziela Adwentu
29.11. Œwiêto Wszystkich Œwiêtych Zakonu Serafickiego. Pierwszy dzieñ Nowenny przed uroczystoœci¹ Niepokalanego
Poczêcia NMP
1730 – Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
1800 – Roraty
30.11. Œwiêto œw. Andrzeja, Aposto³a
02.12. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii

08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego.
Dodatkowa Msza œw. o godz. 900
11.12. III Niedziela Adwentu (Gaudete)
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia
2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ
2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian i dobroczyñców koœcio³a i klasztoru
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego – Msze œw. w porz¹dku
niedzielnym
26.12. Œwiêto œw. Szczepana, pierwszego mêczennika. Msze œw.
jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
27.12. Œwiêto œw. Jana, Aposto³a i Ewangelisty
28.12. Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
30.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
31.12. Zakoñczenie Starego Roku
1715 – nabo¿eñstwo b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie
roku
1800 – Msza œw.

OŒRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO W NASZEJ PARAFII
zaprasza w ka¿dy pierwszy i trzeci czwartek miesi¹ca w godzinach 19.00–20.00. Na ka¿dego potrzebuj¹cego wsparcia czekaæ
bêdzie p. Ma³gorzata – absolwentka Studium Teologii Rodzin przy Papieskiej Akademii Teologicznej. Miejsce spotkañ: Kancelaria
Parafialna.
Masz problem w rodzinie, chcesz poruszyæ nurtuj¹cy ciê temat, a mo¿e po prostu nie masz z kim porozmawiaæ.
PrzyjdŸ, czekamy!

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y), 10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00. Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa Msza œwiêta o godz. 9.00. Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej. Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30
tel. 12 637 55 96, tel. kom. 0662 380 402, e-mail: parafia.bronowice@gmail.com, http: //www.franciszkanie-bronowice.pl/

Redakcja biuletynu: o. Eligiusz Dymowski (red. nacz.), o. Adam J. B³achut, o. Stanis³aw Mazgaj, Barbara Mikuszewska-Kamiñska,
Ma³gorzata Palim¹ka, Agnieszka Konik-Korn, Marcin Konik-Korn, Zofia Rogowska, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 12 637 55 96, 12 626 46 40

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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