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Jest takie s³owo: MATKA
Maj jest jednym z najpiêkniejszych miesiêcy w roku.
Budz¹ca wszelk¹ radoœæ ¿ycia wiosna, nie pozostaje bez
wp³ywu równie¿ na cz³owieka. To ona uskrzydla, odnawia
nadziejê i motywuje do lepszego dzia³ania. Maj, to równie¿ miesi¹c, kiedy w sposób szczególny z wdziêcznoœci¹ ca³ujemy
d³onie matki. Tej, która nas urodzi³a i wychowa³a. Tej, która
z dr¿eniem serca troszczy siê o nasz¹ spokojn¹ i dobr¹ codziennoœæ. Tej, która czuwa w nocy, a rankiem, choæ zmêczona
z uœmiechem wyprawia nas do przedszkola, szko³y lub pracy.
Tej, która wie, co znaczy mi³oœæ i jak trzeba kochaæ mimo „wiatru w oczy”. Dlatego ca³ujemy równie¿ d³onie i tej, która zosta³a
skrzywdzona, osamotniona, porzucona, czasem bez œrodków
do ¿ycia, z niedo¿ywionym dzieckiem, z d³ugami za czynsz,
œwiat³o, wodê i gaz. Bo tam, gdzie jest matka jest jeszcze jakiœ
dom, jakieœ miejsce, jakaœ cisza i bezpieczeñstwo. Nie wolno
nam nigdy zapomnieæ, ¿e godnoœæ ka¿dej matki zawiera w sobie nade wszystko godnoœæ osoby ludzkiej, kobiety, towarzyszki i ma³¿onki. To w³aœnie j¹ Bóg wyró¿ni³ ze wszystkich
stworzeñ, czyni¹c przekazicielk¹ ¿ycia.
Jak¿e wymownie o tej godnoœci i powo³aniu kobiety wyra¿a³
siê w Liœcie Apostolskim „Mulieris dignitatem” (1988) papie¿
Jan Pawe³ II. Ten dziœ œwiêty Cz³owiek, który przecie¿ jako
dziecko utraci³ swoj¹ najdro¿sz¹ matkê, napisze, ¿e jako kobieta
„jest t¹, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porz¹dek
mi³oœci w stworzonym œwiecie osób” (nr 29). Jako ma³¿onka
umo¿liwia ona wzajemne mi³owanie: Boga i cz³owieka,
mê¿czyzny i niewiasty. Mi³oœæ ta tworzy komuniê osób w jednoœci dwojga, którzy choæ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, to ró¿ni¹ siê
piêknie. Dlatego „powo³anie do istnienia kobiety obok mê¿czyzny (odpowiednia dla niego pomoc: Rdz 5, 5) w jednoœci dwojga, kszta³tuje w widzialnym œwiecie stworzeñ szczególne
warunki po temu, aby mi³oœæ Boga zosta³a rozlana w sercach
(Rz 5, 5) istot stworzonych na Jego obraz” (nr 29).
W czasach, kiedy tak ³atwo pogardza siê godnoœci¹
cz³owieka, a zw³aszcza godnoœci¹ kobiety, w³aœnie to jedno
s³owo MATKA ma nam wszystkim przypominaæ, jak wielka
winna byæ nasza wobec niej pamiêæ i wdziêcznoœæ oraz jak
ma biæ serce dziecka (nawet jeœli ju¿ doroœnie). Gdy w tym
œwi¹tecznym miesi¹cu, pochylamy siê nad ka¿d¹ matk¹,
niechaj raz jeszcze przemówi¹ do nas s³owa Jana Paw³a II:
„Koœció³ dziêkuje wiêc za wszystkie kobiety i za ka¿d¹
z osobna: za matki, siostry, ¿ony; za kobiety poœwiêcone
Bogu w dziewictwie, za te, które oddaj¹ siê pos³udze tylu
ludziom czekaj¹cym na bezinteresown¹ mi³oœæ drugich; za
te, które czuwaj¹ nad cz³owiekiem w rodzinie bêd¹cej
podstawowym znakiem ludzkiej wspólnoty; za kobiety wykonuj¹ce pracê zawodow¹, za te, na których ci¹¿y nierzadko
wielka odpowiedzialnoœæ spo³eczna, za kobiety „dzielne”
i za kobiety „s³abe” za wszystkie: tak jak zosta³y pomyœlane
przez Boga w ca³ym piêknie i bogactwie ich kobiecoœci; tak
jak zosta³y objête przez Jego odwieczn¹ mi³oœæ; tak jak
razem z mê¿czyzn¹ s¹ pielgrzymami na tej ziemi, która jest
doczesn¹ „ojczyzn¹” ludzi, a niejednokrotnie staje siê „³ez

pado³em”; tak jak razem z mê¿czyzn¹ podejmuj¹ wspóln¹
odpowiedzialnoœæ za losy ludzkoœci, wed³ug wymagañ dnia
powszedniego i tych ostatecznych przeznaczeñ, które ludzka
rodzina znajduje w Bogu samym, w ³onie niewypowiedzianej Trójcy” (nr 31).
Eligiusz Dymowski OFM

Modlitwa na Dzieñ Matki
Panie mój, Ty te¿ sta³eœ siê cz³owiekiem
i wzi¹³eœ cia³o z Matki Dziewicy.
Ty te¿ za ziemskiego ¿ycia zechcia³eœ mieæ Matkê.
Dziœ jest œwiêto wszystkich matek.
Dziêkujê Ci za moj¹ matkê.
Jej zawdziêczam to, ¿e jestem.
Z niej wzi¹³em swoje cia³o, swoj¹ krew.
Ona mnie karmi³a swoim mlekiem.
Ona nic za to nie chce ode mnie,
pragnie tylko i modli siê, abym by³ dobry
i w ¿yciu szczêœliwy.
Dziœ powiem jej wiele razy, ¿e za wszystko jej dziêkujê,
¿e kocham j¹ zawsze i zawsze bêdê jej radoœci¹.
Tobie dziœ, Panie, dziêkujê za cud, jakim jest moja matka.

Œwiêto Cia³a i Krwi Pañskiej
Zmartwychwstanie i nieustanna obecnoœæ Jezusa Chrystusa wœród Jego wyznawców s¹ w samym centrum wiary
chrzeœcijañskiej. W miarê jej rozszerzania siê po œwiecie pojawi³a siê potrzeba, aby Jezus wyszed³ poza mury œwi¹tyni,
do œwiata. Podobnie, jak dochodzi³o do Jego spotkañ z ludem
nad brzegami Jeziora Galilejskiego, tak i teraz mog³o spe³niæ
siê pragnienie ludu spotkania na swej drodze Boga. Wobec
pojawiaj¹cych siê stale fa³szywych interpretacji zasad wiary,
istotne te¿ by³o pokazanie, ¿e chrystusowe przes³anie mi³oœci
jest zamkniête pod postaci¹ chleba.
Choæ w ci¹gu wieków forma kultu Cia³a i Krwi Pañskiej
zmieni³a siê nieco, jego istota nie uleg³a zmianie. Co niedziela
wierni przychodz¹ do koœcio³a na spotkanie z Panem, ale raz do
roku Pan wychodzi do nich, do swojej w³asnoœci, ... a wszystkim
tym, którzy Go przyjêli, daje moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi,
tym, którzy wierz¹ w imiê Jego. Nieomal na ca³ym œwiecie
Chrystus z wyznawcami wychodzi na ulice, aby daæ im tê moc.
Publiczna demonstracja wiary jest wa¿nym aspektem tego
œwiêta: Wierni „mog¹ siê policzyæ”, i œwiat mo¿e ich policzyæ.
W tym sensie procesja bo¿ocia³owa ma charakter spo³eczny.
Podobnie jak w pocz¹tkach, gdy œwiêto rozszerza³o siê na
Europê a jego uczestnicy prosili o wybawienie od plagi
herezji, tak i dzisiaj wypada nam prosiæ Boga o duchow¹ moc
w podobnej sprawie, do obrony wartoœci chrzeœcijañskich na
ka¿dym poziomie ¿ycia.
cd. na s. 3
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

1.06. – 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.
5.06. – Odwiedziny u chorych naszej parafii z pos³ug¹ sakramentaln¹ od godz. 9; o godz. 16:30 koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, a o godz. 17. Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³
Radia Maryja.
6.06. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16.30 spowiedŸ
œwiêta dla dzieci i m³odzie¿y, nastêpnie o godz. 17 – Msza œw.
dlanich,ogodz.18.30 Msza œw.w intencjiMisjiœw.imisjonarzy.
7.06. – O godz. 17:45 nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca
NMP, o godz. 18 Msza œw. wotywna o Niepokalanym Sercu
NMP. O godz. 21 „Wieczór z Janem Paw³em II” spotkanie
modlitewno-refleksyjne.
8.06. – O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
13.06. – 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, po³¹czone z b³ogos³awieniem ma³ych dzieci;
o godz. 18 nabo¿eñstwo czerwcowe, o godz. 18:30 – ostatnia
Msza œw.
24.06. – Uroczystoœæ Narodzenia Jana Chrzciciela.
29.06. – Uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
O godz. 12 – Uroczysta Msza œw. dziêkczynna za 50 lat s³u¿by
kap³añskiej o. dr. Salezego Bogdana Brzuszka; o godz. 16
– Msza œw. intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.

Ks. Tadeusz Dejczar, Tajemnica wiary. Rozwa¿ania
o Eucharystii, Wyd. FIDEI, Warszawa 2008.
Od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa Eucharystia by³a
zawsze w centrum liturgii Koœcio³a. Mimo zakazów i przeœladowañ, wierni z odwag¹ gromadzili siê na „³amaniu
chleba”, by uczestniczyæ w Najœwiêtszej Ofierze, tej wielkiej
Tajemnicy wiary. Eucharystia jest bowiem rzeczywistym
uobecnieniem najwa¿niejszego momentu historii zbawienia:
œmierci i zmartwychwstania Jezusa, jest ¿ywym spe³nieniem
Jego s³ów: „Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ycie wieczne (J3,16). Bêd¹c nieskoñczonym darem,
Eucharystia nie tylko objawia niepojêt¹ mi³oœæ Boga do
cz³owieka, ale nape³nia nas t¹ sam¹ mi³oœci¹, jak¹ Bóg darzy
ka¿dego z nas. Jest szko³¹ mi³oœci, która, jak pisa³ C. S. Lewis, „ma nas przeprowadziæ od pragnienia brania mi³oœci innych do ofiarnego dawania siebie”. Je¿eli ¿ycie chrzeœcijañskie
wyra¿a siê w spe³nianiu najwiêkszego przykazania, czyli
w mi³oœci Boga i bliŸniego, to mi³oœæ ta znajduje swoje Ÿród³o
w³aœnie w Sakramencie Eucharystii – podkreœla³ Jan Pawe³ II.
Ksi¹¿ka ks. Tadeusz Dejczara wprowadza Czytelnika w tajemnicê Najœwiêtszego Sakramentu. W sposób g³êboki,
a zarazem zrozumia³y i prosty wyjaœnia poszczególne etapy
eucharystycznej ofiary i uczty. Zawiera nie tylko znane
prawdy wiary dotycz¹ce Eucharystii, ale daje te¿ wyjaœnienia
teologiczne oraz przywo³uje œwiadectwa autorytetów. Refleksje Autora mog¹ stanowiæ swoisty „rachunek sumienia”,
nie tylko z uczestnictwa w Eucharystii, ale przede wszystkim
z jej wp³ywu na nasze ¿ycie oraz wiêzi z Bogiem i bliŸnimi.
Ksi¹¿ka otwiera przed Czytelnikiem g³êbsze przestrzenie
kontaktu z ¿ywym Bogiem.
Ks. T. Dejczar, to wieloletni profesor Akademii Teologii
Katolickiej oraz Uniwersytetu Kardyna³a Wyszyñskiego
w Warszawie. Posiada równie¿ stopieñ doktorski Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie oraz tytu³ profesora nauk teologicznych. S³owo wstêpne do lektury napisa³
Arcybiskup Józef Michalik, zaœ autorem przedmowy jest
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, który zwraca uwagê na aspekt
otwarcia siê cz³owieka na Sakrament mi³oœci oraz p³yn¹ce
z niego ³aski... „Wa¿ny i owocny Sakrament Eucharystii to
czyn samego Chrystusa, ale z³¹czony z czynem chrzeœcijanina. Bez prowadz¹cej do wzrostu wiary wspó³pracy z ³ask¹
Komunia œw. nie bêdzie owocna. (...) Owoce Jego odkupieñczej obecnoœci zale¿¹ od dyspozycji zarówno sprawuj¹cego, jak i przyjmuj¹cego Eucharystiê. £aski p³yn¹ce
z realnej obecnoœci Chrystusa nie wedr¹ siê si³¹ do ludzkiego
wnêtrza. „Oto stojê u drzwi i ko³aczê” mówi Bóg. On nigdy
nie wchodzi nieproszony. Co mamy czyniæ, by przychodz¹cy
pod postaciami Chleba i Wina Pan zasta³ drzwi otwarte?
Jakie przeszkody usun¹æ? Oto Tajemnica wiary ukazuje, jak
otwieraæ siê na obecnoœæ Boga ¿ywego (...) Trzeba byæ
pustym, by zostaæ nape³nionym. Trzeba byæ g³odnym, by
zostaæ nasyconym”. Polecaj¹c niniejsz¹ ksi¹¿kê, ks. Kardyna³ dodaje: „By odkryæ niezwyk³oœæ tej lektury, nie wystarczy j¹ przeczytaæ trzeba ni¹ siê modliæ. Jej wewnêtrzne
bogactwo zdumiewa. Dla dzisiejszego, zgubionego w doczesnoœci cz³owieka mo¿e siê ona staæ niezwyk³ym skarbem
duchowym. Mo¿e byæ wstrz¹sem dla tych, którym kontakt
z Najœwiêtszym z sakramentów byæ mo¿e ju¿ dawno przez
rutynê spowszednia³. (...) Gor¹co ¿yczê Czytelnikom, aby
ksi¹¿ka mog³a im pomóc w g³êbszym umi³owaniu Tego,
który w swojej niepojêtej mi³oœci codziennie przychodzi na
o³tarz i pozostaje z nami w Tabernakulum”.
Opracowa³a Bo¿ena Migda

¯ ¿ycia naszego Zakonu
Zakon Braci Mniejszych (OFM) w liczbach
Chocia¿ jesteœmy ju¿ prawie w po³owie roku 2008, warto
poznaæ nasz¹ „sytuacjê”, przynajmniej w skrócie! W 2007
roku zmar³o 301 Braci. W dniu 31 grudnia 2007 r. Braci
Mniejszych by³o 15.030. W stosunku do 2006 roku uby³o
226. Kilka szczegó³ów: postulantów, którzy nie s¹ wliczani
do tej cyfry, jest 614; nowicjuszy – 387; braci po œlubach
czasowych – 1.603; braci po œlubach wieczystych – 12.033
(w tym 10.228 kap³anów i 69 sta³ych diakonów; 456 braci
kleryków, 2.180 braci niekap³anów). Aktualnie Zakon nasz
szczyci siê 6. Kardyna³ami i 107 Arcybiskupami i Biskupami.
Bracia Mniejsi s¹ obecni w 110 krajach, a mianowicie:
w Afryce i na Bliskim Wschodzie: 1.088 braci; w Ameryce
£aciñskiej: 3609; w Ameryce Pó³nocnej: 1616; w Azji
i Oceanii: 130; w Europie Zachodniej: 4917; w Europie
Œrodkowej i Wschodniej: 2499. Ca³y Zakon podzielony jest
na 103 Prowincje, 7 Kustodii Autonomicznych, 13 Kustodii
Zale¿nych, 1 Federacjê, 19 Fundacji.
Liczby nie mówi¹ nam o jakoœci naszego ¿ycia, zawieraj¹
jednak znacz¹cy przekaz. Mówi¹ bowiem o nas, o naszej
Rodzinie. Pomagaj¹ nam zrozumieæ wyzwania, na które
mamy odpowiedzieæ, a mianowicie na „widocznoœæ”
naszego charyzmatu, duszpasterstwo powo³aniowe, rozwój
kultury, na wspó³pracê przy wspólnym szukaniu dróg, które
pozwol¹ nam podnieœæ jakoœæ naszego ¿ycia i pos³annictwa.

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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Tak to dawniej bywa³o...
Bo¿e Cia³o, od 1970 r. zwane Œwiêtem Cia³a i Krwi Chrystusa, zrodzi³o siê z pewnym trudem. B³. Juliannie de Retinnes
(ur. oko³o 1192, zm. 1258), pobo¿nej prze³o¿onej klasztoru
augustianek z Mont Cornillon ko³o Liege nie uda³o siê za ¿ycia
doprowadziæ do ustanowienia tego œwiêta. Wygnana ze wspólnoty zakonnej, ostatnie lata ¿ycia spêdzi³a w klasztorze blisko
Namur, a potem w odosobnieniu w Fosses. Papie¿ Urban IV
dopiero w 1264 r. wyda³ bullê o Œwiêcie Bo¿ego Cia³a, ale jego
œmieræ na jakiœ czas wstrzyma³a wprowadzenie jej w ¿ycie.
Pierwsza informacja dotycz¹ca obchodów Œwiêta Bo¿ego
Cia³a w Polsce pochodzi z Krakowa (1320). Wkrótce pozytywnie
i g³êboko zapad³o ono w duszê polskiego narodu. Aby przekonaæ
siê o tym, warto zagl¹dn¹æ do Dzie³ Wszystkich Oskara Kolberga
i w tomie 5 od str. 297 poznaæ jak to dawniej bywa³o.
„Krakowskie processye (...) zyska³y dla siebie œwietnoœci
od kilkowiekowéj polskiéj stolicy (...). Dawniéj jeszcze
wiêcéj by³o w nich owéj sto³ecznéj œwieckoœci, wtedy, gdy
dwór otacza³ króla postêpuj¹cego za N. Sakramentem, a bicie
z dzia³ i rêcznéj broni, oraz wyst¹pienie wojska, czyni³o processyê katedraln¹ w dzieñ Bo¿ego Cia³a, pochodem najpodobniejszym do jakiéj krzy¿owéj wyprawy. Hejna³y tr¹bione
z wie¿ i huk kot³ów, zwiêksza³y ten wojenny pozór religijnego
obchodu; zaœ mieszczañskie æwiczenia w robieniu broni¹ i celowaniu armat¹, odbywane pod te porê, oraz rozpoczynane wtedy
strzelanie do kurka; wreszcie narodowy obyczaj koñczenia
oktawy Bo¿ego Cia³a konikiem zwierzynieckim, tém œciœlej
³¹czy³y religijn¹ uroczystoœæ z wystawnoœci¹ œwieck¹. (...)
Nie wiele te¿ na pó³nocy i zachodzie Europy ogl¹daæ
mo¿na wystawniejszych i piêkniejszych processyj, nad ów
jakby tryumfalny pochód, gdy biskup zstêpuje z N. Sakramentem z Wawelu, b³ogos³awi¹c miastu. Orszak duchowieñstwa œwieckiego, zakonnicy z 12-stu dotrwa³ych jeszcze
w Krakowie mêskich klasztorów, do 300 cz³onków kilkunastu bractw w œredniowiecznych szatach, w³adze, uniwersytet,
wojsko, starsi zgromadzeñ rêkodzielniczych z ber³ami
w rêku przoduj¹cy czeladzi, prawie sto o³tarzy ruchomych
dŸwiganych przez strojne dziewczêta, pó³torasta chor¹gwi

Œwiêto Cia³a i Krwi Pañskiej dc ze s. 1
Modl¹c siê o tê moc u œw. Jana na Lateranie (17 marca 2005 r.)
Jan Pawe³ II wraz z m³odzie¿¹ prosili: „Pomó¿ nam, Jezu,
zrozumieæ, ¿e aby «dzia³aæ» w Twoim Koœciele, tak¿e na
polu tak pilnej nowej ewangelizacji, trzeba nauczyæ siê
przede wszystkim «byæ», czyli trwaæ przy Tobie na adoracji,
w Twym s³odkim towarzystwie. Tylko ze œcis³ej komunii
z Tob¹ wyp³ywa autentyczna, skuteczna, prawdziwa dzia³alnoœæ
apostolska.” Szczególnie dziœ trzeba sobie przyswoiæ te s³owa.
Gdy bêdziemy szli od o³tarza do o³tarza, wielbi¹c Pana,
a póŸniej, gdy pójdziemy przez wszystkie o³tarze naszego
¿ycia powinny nam siê przypominaæ jeszcze inne s³owa
naszego Ojca, z tego samego zgromadzenia: „W epoce,
naznaczonej przez nienawiœæ, egoizm, pragnienie niew³aœciwie pojmowanego szczêœcia, upadek obyczajów, brak wzorców ojcostwa i macierzyñstwa, nietrwa³oœæ wielu m³odych
rodzin, tak liczne przejawy ludzkiej s³aboœci i krzywdy
wyrz¹dzane m³odym, patrzymy na Ciebie, Jezusie w Eucharystii, z now¹ nadziej¹”. Zaiste! W obliczu tylu nieprawoœci,
które spotykamy, które prze¿ywamy lub, od których cierpimy, patrzmy na Ciebie, Jezusie w Eucharystii, z now¹ nadziej¹. Z Eucharystii zaczerpmy potrzebnej nam si³y.
Jezus id¹c ulicami naszego osiedla na czele wiernych sobie
serc, przejdzie obok zamkniêtych okien, za którymi gnieŸdzi
siê grzech pijañstwa, narkotyzowania siê, uzale¿nienia komputerowego, grzech rozpusty lub innych na³ogów. Jezus przejdzie tak¿e obok domów braci cierpi¹cych przez ludzi upad³ych,
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koœcielnych i cechowych sztandarów, dzieweczki sypi¹ce
kwiaty, niesione na wezg³owiach historyczne pami¹tki, ³¹cz¹
siê w owym uroczystym przechodzie, jakby w jaki marsz
dziejowy, co tak ju¿ przez siedm wieków z Wawelu po tym
rynku kroczy. (...)
Przez tydzieñ ca³y kilkanaœcie takich processyj przesuwa
siê po ulicach Krakowa, ¿e niema prawie stopy ziemi w mieœcie, po któréj by b³ogos³awi¹cy N. Sakrament nie przeszed³.
Katedralna (rano we Czwartek), maryacka (po po³udniu
w dzieñ zakoñczenia oktawy), dominikañska (w Niedzielê
z rana), postêpuj¹ po rynku, staj¹c przed 5 o³tarzami ubranemi w sieniach domów dla odœpiewania 4 Ewangelij i Te
Deum. Processya œ. Trójcy zyska³a prawo obchodzenia
rynku... Inne processye, jak z koœcio³ów: Bo¿ego Cia³a
(popo³udniu we Czwartek), od Marków (w Pi¹tek), od
Augustyanów i od œw. Floryana (w Niedzielê), od œw. Miko³aja (w Poniedzia³ek), od œw. Anny i Bernardyñska (we Wtorek),
od œ. Piotra i ze Zwierzyñca (we œrodê), karmelicka i franciszkañska (we Czwartek rano), od œw. Krzy¿a (w Sobotê)
przechodz¹ po ulicach i przedmieœciach. Ka¿da z nich inny
ma charakter, bo jéj towarzysz¹ mieszkañcy z ró¿nych dzielnic miasta i ze wsi nale¿¹cych do parafii, z któréj wychodzi.
Processya np. kanoników lateraneñskich z koœcio³a Bo¿ego
Cia³a stoj¹cego wœród Kazimierza, posuwa siê tylko po
obszernym cmentarzu, nie mog¹c siê rozsun¹æ szerzéj z przyczyny zamieszka³éj tam ¿ydowskiej ludnoœci. To té¿ zbrojno
rozpoczyna swój uroczysty pochód, bo oto rzeŸnicy id¹ na
czele ze swoimi ogromnemi mieczami, które zyskali za
udzia³ w obronie Krakowa przed Szwedem. Jak ów rzeŸniczy
sztandar eskortuj¹ dziœ panowie cechowi z mieczami
w kwiaty strojnemi, tak dawniéj ka¿dy cech, co mia³ sobie
poruczon¹ do obrony jedn¹ czêœæ warowni miejskich, zbrojno przy proporcu na processyach stawa³”.
Dziœ pozosta³o niewiele z dawnej œwietnoœci. Tylko jak
dawniej „o³tarze s¹ przystrojone œwie¿ym majem, tj. ga³¹zkami
lipiny, brzeziny, dêbiny itd., które po skoñczonéj procesyi mieszkañcy targaj¹ i chwytaj¹ przy rozbiorze o³tarzy.”
Andrzej Stoch
i obok rodzin boleœnie dotkniêtych kolejami losu, a tak¿e
obok innych, boleœnie doœwiadczanych przez Pana. Id¹c ulicami
naszego osiedla, Pan Jezus zanurzy siê w rzeczywistoœci naszego
bytowania, w naszej codziennoœci, w naszych troskach i utrapieniach. My zaœ uwielbiajmy Go, adorujmy Boga naszego Pana,
my grzeszni, a jednak ufni Jego boskiemu mi³osierdziu. Przemierzaj¹c ulice naszego osiedla, tê maleñk¹ cz¹stkê Twojego œwiata,
wielbimy Ciê Ojcze niebieski ¿eœ stworzy³ nas na swój obraz
i swoje podobieñstwo i dziêkujemy Ci za dar ¿ycia. Dziêkujemy
Ci Jezu za to, ¿e da³eœ nam Siebie w Eucharystii, owoc Twojej
ofiary Krzy¿a, która odkupi³a ca³¹ ludzkoœæ.
W tym roku tak wczesne, bo majowe œwiêtowanie Bo¿ego
Cia³a, pozwala na jego mi³e po³¹czenie z majowym nabo¿eñstwem do Maryi. Jak kiedyœ zauwa¿y³ nasz Ojciec œwiêty:
„pierwsz¹ procesjê Bo¿ego Cia³a odprawi³a Maryja, gdy
uda³a siê z Nazaretu do swej krewnej El¿biety, nios¹c w ³onie
Jezusa, krótko po Jego poczêciu”. Niech koniunkcja tych
dwu nabo¿eñstw otworzy dodatkow¹ szansê dla wypraszaj¹cych ³aski u Jezusa i Maryi.
Andrzej Stoch
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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Konsekracja nowego Biskupa
pomocniczego dla Diecezji
Odessko-Symferopolskiej
W poprzednim, kwietniowym numerze „Naszej Wspólnoty”, informowaliœmy o mianowaniu przez papie¿a
Benedykta XVI pierwszego biskupa pomocniczego dla
Diecezji Odessko-Symferoplskiej. Zosta³ nim o. Herkulan
Piotr Malczuk OFM, z ukraiñskiej Prowincji Zakonu Braci
Mniejszych pw. œw. Micha³a Archanio³a.
Ojciec Herkulan jako motto swojej przysz³ej pos³ugi
biskupiej wybra³ sobie s³owa zaczerpniête z 10. rozdzia³u
Regu³y œw. Franciszka: „Habere Spiritum Domini” („Posi¹œæ
Ducha Pañskiego”). Motywy franciszkañskie widniej¹
równie¿ na jego herbie biskupim, którego tarcza zosta³a
podzielona pionowo na dwa pola: niebieskie i czerwone. Na
niebieskim zosta³a ukazana stoj¹ca postaæ Niepokalanej trzymaj¹cej na rêku Dzieci¹tko Jezus, które dzid¹ zakoñczon¹
krzy¿em przebija g³owê wê¿owi. Natomiast w górnej czêœci
pola czerwonego znajduje siê herb franciszkañski: dwie
skrzy¿owane rêce Chrystusa i Franciszka, zaœ w dolnej fragment krzy¿a, ze œw. Franciszkiem u stóp Ukrzy¿owanego.
Zarówno has³o, jak i elementy herbu biskupiego œwiadcz¹, ¿e
nowy pasterz chce promieniowaæ duchowoœci¹ franciszkañsk¹,
która le¿y u podstaw jego formacji kap³añskiej i zakonnej oraz
dzieliæ siê ni¹ z wiernymi, którym bêdzie pos³ugiwa³.
Uroczystoœæ konsekracji nowego biskupa odby³a siê
3 maja 2008 r., w piêknie odremontowanej i udekorowanej
katedrze pw. Wniebowziêcia NMP w Odessie. Wokó³ katedry ju¿ od rannych godzin panowa³ wzmo¿ony ruch. Przechodz¹cy ludzie ze zdziwieniem pytali, sk¹d wziê³o siê tylu
katolików, sióstr zakonnych i ksiê¿y w Odessie. Nie byli to
jednak tylko katolicy z Diecezji Odessko-Symferopolskiej.
Wielu wiernych przyjecha³o z Mo³dawii, z rodzinnej miejscowoœci nowego Biskupa, w tym jego najbli¿si. Wœród nich
byli te¿ katolicy z ró¿nych miejscowoœci na Ukrainie,
g³ównie z tych, w których znajduj¹ siê klasztory franciszkañskie, a tak¿e przyjaciele o. Herkulana z Polski. Obecni byli
równie¿ przedstawiciele w³adz œwieckich miasta Odessy, obwodu winnieckiego, a tak¿e ambasador Polski na Ukrainie
p. Jacek Kluczkowski oraz konsul RP w Odessie.
O godz. 11 wyruszy³a uroczysta procesja do katedry, w której
oprócz s³u¿by liturgicznej o³tarza by³o 14 biskupów, w tym
jeden greckokatolicki i oko³o 130 ksiê¿y. Wœród kap³anów najliczniejsz¹ grupê stanowili Wspó³bracia o. Herkulana z Prowincji œw. Micha³a Archanio³a. Obecni byli prowincja³owie
wszystkich polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych oraz
S³owacji i Litwy, a tak¿e inni bracia z Polski.
Liturgia Mszy œw. i konsekracji sprawowana by³a g³ównie
w jêzyku polskim. G³ównym konsekratorem by³ metropolita
lwowski ks. kard. Marian Jaworski, a wspó³konsekratorami:
nuncjusz apostolski na Ukrainie, ks. abp Ivan Jurkovic,
i ordynariusz Diecezji Odessko-Symferopolskiej, ks. bp Bronis³aw Bernacki. Na pocz¹tku Mszy œw. zosta³a odczytana
Bulla papie¿a Benedykta XVI ustanawiaj¹ca o. Herkulana
biskupem pomocniczym Diecezji Odesko-Symferopolskiej,
co zgromadzeni w katedrze przyjêli owacyjnie. Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ o. Romuald Koœla OFM, rektor
WSD z Kalwarii Zebrzydowskiej, który wczeœniej poprowadzi³ tak¿e rekolekcje dla Biskupa nominata w klasztorze
w Szawle, znajduj¹cym siê nieopodal Góry Krzy¿y na Litwie.
Uroczystoœæ konsekracji, która przebiega³a w podnios³ej atmosferze, uœwietni³ dodatkowo œpiew chóru.
Po zakoñczeniu liturgii Mszy œw. jako pierwszy przemówi³
Biskup Ordynariusz, przybli¿aj¹c historiê Diecezji OdeskoSymferopolskiej oraz specyfikê obecnej pracy duszpasterskiej, która polega na wyszukiwaniu katolików lub ich
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potomków na tym rozleg³ym terenie. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
wiêkszoœæ parafii katolickich zosta³a zniszczona w czasach
stalinowskich, poprzez deportacjê ludnoœci niemieckiej i polskiej do Kazachstanu i na Syberiê. W imieniu Konferencji
Pó³nocnos³owiañskiej Zakonu Braci Mniejszych, gratulacje
nowemu Biskupowi z³o¿y³ jej przewodnicz¹cy, o. Nikodem
Gdyk OFM, i na pami¹tkê tego wyj¹tkowego dnia, przekaza³
mu w darze obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. ¯yczenia
z³o¿yli tak¿e przedstawiciele w³adz œwieckich, w tym Ambasador Polski na Ukrainie.
Na zakoñczenie uroczystoœci przemówi³ po rosyjsku nowo
konsekrowany Biskup, dziêkuj¹c wszystkim za udzia³
w uroczystoœci, modlitwê i ¿yczenia. ¯artuj¹c, powiedzia³
m.in., ¿e czuje siê jak Mateusz Aposto³, którego Chrystus
wezwa³ z komory celnej, a wiêc od pieniêdzy, bo on tak¿e zosta³
powo³any na biskupa, pe³ni¹c funkcjê ekonoma swojej Prowincji zakonnej, co te¿ by³o zaznaczone w Bulli nominacyjnej.
Stanis³aw Mazgaj OFM, uczestnik uroczystoœci

Œwiadectwo Brata Dominika
Jestem Fr. Dominique, nale¿ê do Prowincji Trzech Towarzyszy, do wspólnoty w Villeurbanne (Lyon) we Francji.
Jestem kapelanem „œwi¹tecznych sztukmistrzów”, to znaczy
karuzelarzy, cyrkowców i tych, którzy pokazuj¹ przedstawienia na ulicach czy placach. We Francji, jak i w innych
krajach Europy, karuzelarze s¹ „artystami” jarmarków, organizowanych najpierw jako œwiêta patronalne, a potem
po³¹czonych z ró¿nymi obchodami œwieckimi. Przy tych
bowiem okazjach ludzie lubi¹ siê spotkaæ po to, by razem siê
napiæ, zjeœæ i zabawiæ siê w rytmie œpiewu, muzyki i tañca,
obejrzeæ teatrzyki kukie³kowe, wystêpy akrobatów, linoskoczków, czy poskramiaczy dzikich zwierz¹t.
Oprócz nich s¹ jeszcze artyœci cyrku, który powsta³ w Anglii pod koniec XVII wieku i rozszerzy³ siê na ca³y œwiat,
oferuj¹c, wœród radoœci i zabawy dzieci i doros³ych, w okreœlonych dniach i okresach szczególne przedstawienia
prawdziwych artystów.
„Œwi¹teczni sztukmistrze” s¹ wêdrowcami i nie nale¿¹ do
jakiejœ grupy etnicznej, lecz pochodz¹ ze wszystkich krajów
œwiata. Ludzie Koœcio³a nie zawsze patrzyli na nich ³askawym okiem z powodu pewnych przedstawieñ uwa¿anych za
frywolne. Jednak dziêki wyczuciu ich potrzeb przez
„wêdrownych kapelanów”, ci „szczególni ludzie” nie s¹ ju¿
odsuniêci na margines, ale mog¹ równie¿ korzystaæ
z ró¿nych pomocy, jak na przyk³ad szko³y dla dzieci oraz
maj¹ dostêp do katechezy i do sakramentów œwiêtych.
Gdy chodzi o moj¹ misjê jako ich kapelana, to, chocia¿ ¿yjê
i dzia³am w moim kraju, myœlê, ¿e mo¿na j¹ uznaæ za
prawdziw¹ misjê „ad gentes / wœród ludów”, poniewa¿
„œwi¹teczni sztukmistrze” s¹ ci¹gle w drodze i to ma g³êboki
wp³yw na ich to¿samoœæ, sposób ¿ycia i mentalnoœæ.
Moj¹ pos³ugê zacz¹³em w 1982 r. trochê przypadkowo, ale
potem by³em kapelanem krajowym przez szeœæ lat, a teraz
jestem nim w diecezji i regionie Lyonu. Mam jednak nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo bêdê móg³ j¹ kontynuowaæ, gdy¿ wierzê,
¿e ten œwiat pozwala mi g³osiæ Ewangeliê w stylu franciszkañskim: byæ wœród nich z prostot¹. Czêsto myœlê
o napomnieniu œw. Franciszka skierowanym do Braci
udaj¹cych siê do krajów muzu³mañskich: «Bracia nie powinni wdawaæ siê w k³ótnie ani spory, lecz byæ poddanymi
wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze wzglêdu na Boga
i przyznawaæ siê do wiary chrzeœcijañskiej» (Pierwsza Regu³
16, 6). To, co cechuje ten œwiat œwiêtowanie, wêdrowanie
czyni go bardzo bliskim Ewangelii.
Brat Dominique Joly OFM
Z biuletynu„Fraternitas”, organu Kurii Generalnej Zakonu
(nr 142, kwiecieñ i 143, maj 2008) wynotowa³ OSBB.

