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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXVII)

Bezbolesne
œwiadectwo cierpienia
Wakacje to œwietny moment, aby odpocz¹æ. Nabraæ nowych si³. Poznaæ inne miejsca, kraje, kultury i ludzi. Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do wêdrowania, zmiany otoczenia. Urlop to
równie¿ wyj¹tkowe chwile na refleksjê i kontemplacjê
natury. Nie wszyscy jednak mog¹ cieszyæ siê swobod¹
wakacyjnego ¿ycia. W naszym kraju, naszych parafiach,
naszych rodzinach jest przecie¿ wiele osób chorych i cierpi¹cych, samotnych i „pogubionych” ¿yciowo. Dlatego nie
mo¿na o nich pamiêtaæ jedynie kilka razy w roku, i to najczêœciej w wyznaczonym czasie okolicznoœciowych modlitw
w intencji chorych. Ka¿da sposobnoœæ jest dobr¹ okazj¹, aby
wspieraæ siê wzajemnie duchowo i materialnie. Aby myœleæ
równie¿ i o tych, którzy w sposób szczególny naznaczeni s¹
krzy¿em cierpienia. Herman Hesse powie, ¿e „Bóg nie zsy³a
nam rozpaczy i cierpienia, aby nas zabiæ, lecz by nowe
pobudziæ w nas ¿ycie”.
Dla ludzi zdrowych cierpienie czêsto jest nie do przyjêcia.
Ile¿ to bowiem razy przychodz¹ takie chwile, ¿e chcia³oby
siê iœæ przez œwiat do nieba bez jakiegokolwiek krzy¿a, bez
bólu, lekko, ³atwo i przyjemnie, po prostu na luzie. Tymczasem okazuje siê, ¿e do nieba nie ma ¿adnej innej obwodnicy, jak tylko codzienna droga krzy¿a. Ale dopóki mamy ¿al
i pretensje do Pana Boga, ¿e obdarzy³ nas, lub kogoœ bardzo
nam bliskiego, stygmatem choroby lub niepe³nosprawnoœci,
dopóty dany nam krzy¿ pozostanie zawsze za ciê¿ki i nie do
uniesienia. Ktoœ kiedyœ zauwa¿y³, ¿e nie mo¿na byæ za
bardzo szczêœliwym w tym ¿yciu, dlatego tyle niepojêtych
historii, bólu i ³ez.
Ale przecie¿ jest jeszcze druga strona medalu: to wiara
i odwa¿ne œwiadectwo ludzi cierpi¹cych. Niew¹tpliwie
przyk³adem dla wszystkich mo¿e tu byæ biblijny Hiob. Nie
trzeba jednak siêgaæ a¿ w tak odleg³e czasy. Przecie¿ równie¿
wokó³ nas, na podwórkach, placach i domach spotkaæ
mo¿emy cierpi¹ce osoby, które swoj¹ postaw¹ buduj¹ wiarê
u innych, ucz¹ ich odwagi i nie narzekania. To bezbolesne
œwiadectwo cierpienia jest ich najpiêkniejszym darem,
którym dziel¹ siê jak przys³owiow¹ kromk¹ chleba.
W piêkne letnie dni lubimy patrzeæ w niebo, podziwiamy
gwiazdy, czy urok kolorów têczy po gwa³townej burzy. Bóg
ka¿demu cz³owiekowi wrêczy³ tajemnicz¹ kartê ¿ycia i nadziei.
Cz³owiek natomiast podzieli³ swój los na bogactwo i biedê.
Jednego tylko nie przewidzia³, jak delikatne i kruche jest jego
cia³o, które bêdzie od czasu do czasu mu przypominaæ, co tak
naprawdê jest najwa¿niejsze. Aby wzlecieæ ku niebiosom, potrzeba skrzyde³. Jednym z nich jest w³aœnie ludzkie cierpienie,
które – jak powie Jan Pawe³ II do chorych – „przygotowuje
cz³owieka do lotu ku górze”. Warto wiêc wyci¹gn¹æ czasem
rêkê w stronê kogoœ z wykrzywion¹ od bólu twarz¹, aby poczuæ
niezwyk³¹ si³ê wy¿szych wartoœci i bez szemrania pokochaæ
ka¿d¹ podarowan¹ nawet najdrobniejsz¹ chwilê ¿ycia.
Eligiusz Dymowski OFM
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Sprawa priorytetu, i nie tylko
W koñcu czerwca i na pocz¹tku lipca media skupi³y siê na
dwu wydarzeniach zwi¹zanych z mi³oœci¹, ¿yciem i œmierci¹.
Pierwsze dotyczy³o 26-letniej Agaty Mróz-Olszewskiej,
znakomitej siatkarki chorej na bia³aczkê. Gdy by³a w ci¹¿y,
wbrew ostrze¿eniom niektórych lekarzy zdecydowa³a, ¿e najpierw urodzi dziecko, potem przejdzie operacjê przeszczepu
szpiku, a potem, jak Bóg da, wróci do zdrowia. Agata
urodzi³a zdrowe dziecko Lilianê, pomyœlnie przesz³a
przeszczep szpiku, ale, gdy wszystko sz³o ku dobremu, wda³a
siê zabójcza infekcja. W terminach sportowych: przegra³a
z chorob¹, ale wygra³a ¿ycie dla swojej córki. Zapytana, tu¿
przed œmierci¹ powiedzia³a do mê¿a: Gdybym mia³a jeszcze
raz wybieraæ, wybra³abym tak samo. Jestem szczêœliwa, odchodzê spe³niona. Czy¿ nie powiedzia³ Pan (J 15, 13): Nikt
nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje
za przyjació³ swoich? A jest¿e-li mi³oœæ wiêksza od
matczynej? Wiêc ju¿ s³ychaæ g³osy, ¿e pojawi³a siê nam
nowa kandydatka na o³tarze.
Druga historia jest jakby z drugiego koñca skali sensu i moralnoœci. Niepe³noletnia, bo14-letnia uczennica z Lublina,
któr¹ media nazwa³y „Agat¹”, zasz³a w ci¹¿ê i wtedy jej rodzice, maj¹c stosowne orzeczenie s¹du, umieœcili j¹ w szpitalu z ¿¹daniem usuniêcia ci¹¿y. Prawo dopuszcza aborcjê,
gdy ci¹¿a jest wynikiem „czynu zabronionego”, g³ównie
gwa³tu. Jednak w tym przypadku dziewczyna od miesiêcy
wspó³¿y³a ze swoim równie¿ nieletnim koleg¹, o czym
wiedzieli nauczyciele i rodzice. O ca³ej tej sprawie z ró¿nych
Ÿróde³ dowiedzia³ siê te¿ ks. Podstawka, dyrektor Domu
Samotnej Matki i stara³ siê sk³oniæ „Agatê” do urodzenia
dziecka, wskazuj¹c na ró¿ne mo¿liwe rozwi¹zania, choæby
na adopcjê, i ofiaruj¹c pomoc. W tej sytuacji w³¹czono do
sprawy media, a „Gazeta Wyborcza” i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podnios³y krzyk na ca³¹ Polskê,
¿e na dziewczynê Koœció³ wywiera niedopuszczalny nacisk,
odwodz¹c j¹ od dokonania aborcji. Napiêcie ros³o, bo z jednej strony „Agata” waha³a siê, co wzmaga³o niepokój
i agresjê aborcjonistów, z drugiej zaœ kolejne szpitale odmawia³y zabicia dziecka, a szybko zbli¿a³a siê granica 12-tego
tygodnia, po której zabieg jest zabroniony prawem. Ostatecznie, w atmosferze sporu ideologicznego, sprawa opar³a
siê o Ministerstwo Zdrowia, a tam pani minister Kopacz
ochoczo wskaza³a (wyznaczy³a?) szpital, gdzie ci¹¿ê usuniêto.
Ca³a ta sprawa ujawni³a parê niemile pachn¹cych w¹tków.
Pierwszy jest banalny i doœæ pospolity: rodzice, zw³aszcza „liberalni”, czêsto inspiruj¹ aborcjê u swych córek. Po drugie,
nienawiœæ do Koœcio³a zaœlepia i odbiera ³askê wstydu. Wedle
Gazety... i jej pokrewnych, namawianie „Agaty” przez ksiêdza
do zaniechania aborcji by³o „niedopuszczalnym naciskiem”,
ale zachêta do zabicia dziecka i medialna pomoc w dokonaniu
tego okaza³a siê czynem postêpowym, s³uszn¹ pomoc¹
w spe³nieniu swego prawa. Po trzecie, wydaje siê, ¿e nag³oœnienie
ca³ej sprawy przez pozbawione skrupu³ów dziennikarskie
hieny i brutalne naruszenie sfery intymnoœci „Agaty”, przecie¿
nadal dziecka, mo¿e mieæ fatalny wp³yw na jej psychikê.
cd. na s. 3
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Informacje duszpasterskie
1.08. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca sierpnia. O godz. 18 Nabo¿eñstwo ku czci Najœw. Serca Pana Jezusa, a godz. 18:30
Msza œw. w intencji Misji i Misjonarzy.
2.08. – Uroczystoœæ NMP Anielskiej z Porcjunkuli: Msze œw.
o godz. 6:30; 7; 8; 9; 18:30; o godz. 17:45 nabo¿eñstwo ku
czci Najœw. Maryi Panny, zaœ o godz. 21 spotkanie modlitewno-refleksyjne: „Wieczór z Janem Paw³em II”.
7.08. – Pierwszy czwartek miesi¹ca: od godz. 9 kap³ani
bêd¹ odwiedzaæ chorych Parafian; o godz. 16:30 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia; o godz. 17 Msza œw. w intencji
cz³onków Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
10.08. – Niedziela: o godz. 18:30 Msza œw. w intencji Ró¿
¯ywego Ró¿añca i zmiana tajemnic.
15.08. – Pi¹tek. Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny: Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê; o godz. 19
Nabo¿eñstwo maryjne.
26.08. – Wtorek. Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Msze œw. o godz. 6:30; 7; 8; 9; 10; 18:30 i 20. O godz. 18
Nabo¿eñstwo maryjne.
1.09. – Poniedzia³ek: o godz. 8 Msza œw. na rozpoczêcie
roku szkolnego i katechetycznego 2008/2009 dla wszystkich
szkó³ naszej parafii.

B³ogos³awieñstwo i ¿yczenia
J. Em. kard. Stanis³awa Dziwisza
dla Ojca Jubilata
Kraków, 11 czerwca 2008 r.
Przewielebny Ojciec Jubilat
O. dr Salezy Bogdan Brzuszek OFM
Kraków
Drogi Ojcze Jubilacie,
Pragnê zapewniæ o duchowej ³¹cznoœci z ca³¹ Rodzin¹
Zakonn¹ i gronem osób sk³adaj¹cych serdeczne gratulacje
oraz radoœnie œwiêtuj¹cych 50-lecie œwiêceñ kap³añskich
Czcigodnego Ojca Jubilata, przypadaj¹ce na dzieñ 26 czerwca 2008 roku.
Ca³ym sercem ³¹czê siê w modlitwach dziêkczynnych za
dar kap³añstwa i ³aski Bo¿e, które towarzyszy³y Jego
wieloletniej s³u¿bie Chrystusowi i pe³nieniu ró¿nych
obowi¹zków powierzonych Mu w macierzystej Prowincji
Matki Bo¿ej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, w Krakowie. Wyra¿am uznanie dla Jego dzia³alnoœci naukowej oraz
dydaktycznej w trosce o m³ode pokolenie zakonne, dla Jego
prac wicepostulatorskich w sprawach beatyfikacyjnych
b³. Jana XXIII papie¿a, mêczenników II wojny œwiatowej
oraz S³. B. Brata Alojzego Kosiby OFM. Jestem wdziêczny
za tê wieloletni¹, gorliw¹ s³u¿bê Koœcio³owi w Archidiecezji
Krakowskiej.
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo i wstawiennictwo Matki
Bo¿ej, Matki Kap³anów, towarzysz¹ Drogiemu Ojcu Jubilatowi w dalszym Jego ¿yciu i pracach dla dobra Koœcio³a
i Zakonu. W modlitewnej ³¹cznoœci przesy³am serdeczne
pozdrowienia i b³ogos³awieñstwo dla Ojca Jubilata i ca³ej
Prowincji Zakonnej.
kard. Stanis³aw Dziwisz

Serdeczne podziêkowanie
Jubilata
Z ³aski Bo¿ej dane mi jest uczestniczyæ w kap³añstwie
Chrystusa Pana i pe³niæ tê funkcjê przez pe³ne 50 lat, w tym
od 1981 roku na naszych Azorach. Wydarzenie to, dziêki
moim Prze³o¿onym, mog³em upamiêtniæ dziêkczynn¹ Msz¹
œw., sprawowan¹ w naszej œwi¹tyni w uroczystoœæ Aposto³ów Piotra i Paw³a, w niedzielê 29 czerwca, o godzinie 12.
I za to pragnê gor¹co podziêkowaæ Wspó³braciom zakonnym, na czele z Ojcem Prowincja³em Nikodemem Gdykiem,
Ojcem Gwardianem Markiem Œlew¹ i Ojcem Proboszczem
Jackiem Komanem, Siostrom ze Zgromadzenia Najœw.
Duszy Chrystusa Pana, Wiernym naszej franciszkañskiej
Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP, zw³aszcza Oddzia³owi Akcji Katolickiej, na czele z prezesem p. Boles³awem Kosiorem i Pocztem Sztandarowym, Franciszkañskiemu
Zakonowi Œwieckich, Mêskiej Ró¿y œw. Józefa, na czele z
p. Stanis³awem Zadêckim, Liturgicznej S³u¿bie O³tarza oraz
Dzieciom i s. Maksymilianie, ich katechetce, za z³o¿one mi
¿yczenia, kwiaty i symboliczne dary.
Szczególnie jestem wdziêczny wszystkim Uczestnikom
Mszy œw., Parafianom i Wspó³braciom, za modlitwê oraz
¿yczenia przes³ane mi poczt¹ lub z³o¿one osobiœcie, zaœ Ojcu
Prowincja³owi Nikodemowi oraz o. dr. Anzelmowi Szteinke
i o. dr. Adamowi B³achutowi, by³ym prowincja³om, o. mgrlic. Zenonowi Stysiowi, dyrektorowi Franciszkañskiego
Centrum w Warszawie, o. Mariuszowi Dêbiñskiemu,
gwardianowi z W³oc³awka, o. dr. Edmundowi Urbañskiemu,
wice-rektorowi naszego Wy¿szego Seminarium, o. mgr.
Kazimierzowi Sêdzimirowi, duszpasterzowi w Somma Vesuviana k. Neapolu i o. mgr. Norbertowi Cebuli, neoprezbiterowi, za wspó³ sprawowanie Mszy œw., o. Emilowi, memu
rodzonemu bratu, za s³owo Bo¿e, zaœ alumnom z naszego
Wy¿szego Seminarium za pos³ugê przy o³tarzu. Za obecnoœæ
i dar modlitwy dziêkujê o. Jubilatowi Paschalisowi Grygusiowi, d³ugoletniemu duszpasterzowi w USA, o. dr. Eligiuszowi Dymowskiemu, o. mgr.-lic. Stanis³awowi Mazgajowi
i o. Remigiuszowi Balcerakowi.
Cz³onkom redakcji gazetki parafialnej „Nasza Wspólnota”
dziêkujê za numer poœwiêcony mojej osobie, w tym p. dr. Andrzejowi Stochowi za wywiad, a p. Boles³awowi Kosiorowi
za fotografiê. O. Jubilatowi Romualdowi Kaliñskiemu i p. dr. Franciszkowi Mrozowi dziêkujê za zestawy zdjêæ z uroczystoœci.
Wspó³braciom z naszej Wspólnoty zakonnej na Azorach oraz
Paniom obs³uguj¹cym kuchniê ponadto jestem wdziêczny za
przygotowanie skromnej agapy.
G³êbokie wyrazy wdziêcznoœci i synowskiego oddania
w Chrystusie Panu sk³adam Ojcu Œw. Benedyktowi XVI,
J. Em. Kardyna³owi Stanis³awowi Dziwiszowi, naszemu
metropolicie, i Ojcu José Rodiriguez Carballo, genera³owi
naszego Zakonu Braci Mniejszych, za przes³ane mi
b³ogos³awieñstwa i jubileuszowe ¿yczenia. Wdziêczny œw.
Ojcu Franciszku

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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Biblioteka parafialna poleca
Zofia W³odarczyk, Siedem upraw biblijnych i ich symbolika, Wyd. SALWATOR, Kraków 2008.
Otrzyma³am niedawno bardzo mi³y prezent. Ojciec Dariusz, który przewodzi³ pielgrzymce po Ziemi Œwiêtej, podarowa³ mi œwie¿o zerwan¹ ga³¹zkê oliwn¹. Muszê przyznaæ,
¿e z niema³ym wzruszeniem dotyka³am lancetowatych listków;
gór¹ ciemno zielonych, a spodem pokrytych srebrzyst¹ drobniutk¹ ³usk¹. Zapewne, poruszane wiatrem, fantastycznie musia³y
siê mieniæ i po³yskiwaæ w po³udniowym s³oñcu. ¯a³owa³am
tylko, ¿e wœród liœci nie ma choæby jednej oliwki, nie mia³am
dot¹d okazji poznaæ jej prawdziwego smaku. Szczêœliwym
trafem naby³am w ksiêgarni interesuj¹c¹ ksi¹¿kê Zofii W³odarczyk, „Siedem upraw biblijnych” i wiem teraz, ¿e nie by³o
czego ¿a³owaæ. Mo¿e jedynie bia³ych, pachn¹cych kwiatów,
które o tej porze przekwita³y na zesz³orocznych pêdach.
Bowiem oliwka, zerwana prosto z drzewa, jest doœæ twarda i ma
gorzki smak. Ponadto pierwszy zbiór owoców przypada
dopiero na paŸdziernik.
Niemniej to wiecznie zielone drzewo od wieków by³o podstaw¹ ¿ycia gospodarczego Izraelitów. Pismo Œwiête
wspomina, ¿e kraina Kanaan obfitowa³a w gaje oliwne,
szczególnie zaœ ziemia Asera: „Aser b³ogos³awiony wœród
synów, niech bêdzie kochany przez braci, niech k¹pie nogê
w oliwie”(Pwt 33,24). Oliwa nie tylko by³a sk³adnikiem
codziennego po¿ywienia oraz Ÿród³em œwiat³a, ale odgrywa³a te¿ wa¿n¹ rolê sakraln¹. W Œwi¹tyni Jerozolimskiej
nieustannie pali³ siê, zasilany oliw¹, siedmioramienny
œwiecznik, który symbolizowa³ Bo¿¹ doskona³oœæ. Sta³ na
po³udniowej œcianie, by wiatr wiej¹cy z po³udnia, a decyduj¹cy o zapyleniu oliwki przyby³ we w³aœciwym czasie.
Oliw¹ namaszczano proroków, w³adców i ludzi poœwiêconych Bogu, skrapiano ni¹ nowo¿eñców oraz wyzwalanych
niewolników. Cenionym i drogim surowcem by³o równie¿
twarde oliwne drewno, z którego wykonywano meble
i sprzêty, miêdzy innymi drzwi do zbudowanej przez Salomona Œwi¹tyni, a z giêtkich ga³êzi wyplatano kosze. Wieñce
z ga³¹zek oliwnych wk³adano na g³owy zwyciêzców. Zak³adano je równie¿ zmar³ym, jako znak wiecznego pokoju.
Oliwka w Biblii ma wielorakie znaczenie. Istnieje kilka
mo¿liwoœci odczytania jej alegorycznego sensu, przede
wszystkim jednak symbolizuje naród wybrany: „Zielonym
drzewem oliwnym, zdobnym piêknymi owocami nazwa³ ciê
Pan” (Jer 11,16).
W Ksiêdze Powtórzonego Prawa (8,8) oliwka, obok pszenicy, jêczmienia, winoroœli, drzewa figowego i granatowego
oraz palmy daktylowej, jest wymieniona jako jedna z siedmiu b³ogos³awionych roœlin. Wszystkie te uprawy odgrywa³y istotn¹ rolê gospodarcz¹, religijn¹ i kulturow¹ w ¿yciu
staro¿ytnego Izraela. Wa¿ne by³o, ¿e w stanie naturalnym lub
przetworzonym mog³y byæ przechowywane przez d³ugi okres czasu. W powi¹zaniu z upraw¹ i zbiorem tych siedmiu
gatunków ustanowione by³y g³ówne uroczystoœci religijne:
œwiêto Paschy wi¹za³o siê ze zbiorem jêczmienia, œwiêto Tygodni wyznacza³o ¿niwa pszenicy, zaœ œwiêto Namiotów,
porównywalne do obchodzonych w Polsce do¿ynek, podporz¹dkowane by³o zbieraniu ostatnich plonów i ofiarowaniu ich w Œwi¹tyni. W ¿yciu Izraelitów bowiem praca na
roli, pochodz¹ce z tej pracy dary ofiarne oraz modlitwa
przenika³y siê wzajemnie, kieruj¹c ku Bogu swoisty hymn
dziêkczynienia za Jego dar, jakim jest harmonijne wspó³¿ycie z przyrod¹.
Autorka ksi¹¿ki, Zofia W³odarczyk, jest absolwentk¹ Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ukoñczy³a
równie¿ studia ogrodnicze na Akademii Rolniczej, gdzie
obroni³a pracê doktorsk¹. Z po³¹czenia tych dwu kierunków
wywodz¹ siê jej zainteresowania flor¹ Ziemi Œwiêtej,
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szczególnie zaœ roœlinami wymienionymi na kartach Biblii.
Niniejsza ksi¹¿ka jest wynikiem kilkuletniej pracy nad zagadnieniami botaniczno-teologicznymi. Dziêki pieczo³owitej pracy Autorki, mo¿emy na nowo odkryæ bogactwo
tekstów biblijnych, zapoznaæ siê z charakterystyk¹ podstawowych roœlin, jak równie¿ ich symbolik¹. Dodatkowym
walorem tej publikacji s¹ barwne fotografie wykonane
w Izraelu, podczas archeologicznego obozu naukowego.
Bogaty materia³ prezentowany w ksi¹¿ce mo¿e s³u¿yæ
z po¿ytkiem zarówno wiedzy botanicznej jak i lepszemu
poznaniu kraju zwanego Pi¹t¹ Ewangeli¹.
Oprac. Bo¿ena Migda

Sprawa priorytetu dc ze s. 1
Dziœ, w szoku poaborcyjnym, „Agata” pisze w internecie
ponure teksty: Jestem zmêczona... ¿yciem (...) W mych snach
widzê anio³a-czarnego... to znak (Nasz Dziennik, 26 czerwca
2008, nr 148).
Przy okazji dosta³o siê pani min. Kopacz za czynny udzia³
w zabójstwie dziecka „Agaty”. Zaczê³o siê na forum internetowym „Frondy”. Umieszczono tam petycjê do bpa radomskiego Zimowskiego (w³aœciwego dla miejsca zamieszkania
p. Kopacz), aby po zbadaniu sprawy og³osi³ ekskomunikê
pani minister za wspó³udzia³ w aborcji. Temat podjê³y
gazety. Zrobi³ siê wielki zamêt (zob. ks. Tomasz Jaklewicz,
Goœæ Niedzielny nr 27, s. 26), rozleg³ siê krzyk „postêpowców” z Gazety Wyborczej („pomys³ maniakalny”, Kopacz
„katoliczka zaszczuta”) i z Dziennika („m³odzi ideologiczni
bojownicy z «Frondy» wymachuj¹ krzy¿em”, „nawo³ywanie
do wojny religijnej”), jak te¿ przysz³o wsparcie niektórych
kap³anów. Na przyk³ad, jak pisze Terlikowski (Gazeta Polska 3 VII 2008, s.29), „O. Krzysztof M¹del, jezuita, w TVN
uzna³ zaœ, ¿e pani minister nie tylko nie podlega ekskomunice, ale mo¿e nawet spodziewaæ siê jakiejœ nagrody w niebie...”. Autor jednak konkluduje, ¿e „Jedynymi, którzy miast
broniæ minister, zwyczajnie przytoczyli Kodeks Prawa Kanonicznego i wskazali, co oznacza wspó³udzia³, by³
abp Tadeusz Goc³owski i bioetyk z KUL ks. dr Piotr Kieniewicz.
I trudno nie dostrzec, ¿e akurat w tej kwestii tylko oni pozostali wierni nauczaniu Koœcio³a i tradycyjnemu rozumieniu pos³annictwa pasterzy”.
Nie tylko w tej sprawie, niestety, obserwujemy u niektórych PO-lityków stosowanie podwójnej miary: z jednej
strony uznaj¹ i ochoczo wspieraj¹ ateistyczne, unijne normy
prawne, a z drugiej uwa¿aj¹ siê za dobrych katolików. Pani
minister w Radiu TOK FM (Goœæ Niedzielny, j.w.) wyzna³a,
„¿e przekonania, z którymi ¿yjemy, musimy zostawiæ
w przedpokoju urzêdu, który obejmujemy”, zaœ „aborcja,
która odbywa siê zgodnie z prawem, nie jest niczym z³ym”.
Wypada tu przypomnieæ szanownej „katoliczce” i jej stronnikom, ¿e w podobnej sytuacji ani bp Stanis³aw ze
Szczepanowa, ani Tomasz Morus, patron polityków (sic!) nie
zostawili pogl¹dów w przedpokoju, i dlatego zostali
œwiêtymi. Co jednak pani minister na pewno nie grozi!
Andrzej Stoch

¯ycie ludzkie jest œwiête
¯ycie cz³owieka pochodzi od Boga, jest Jego darem,
Jego obrazem i odbiciem, udzia³em w Jego o¿ywczym
tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego ¿ycia:
cz³owiek nie mo¿e nim rozporz¹dzaæ.
¯aden cz³owiek nie mo¿e jednak samowolnie decydowaæ o tym, czy ma ¿yæ, czy umrzeæ; jedynym i absolutnym Panem, w³adnym podj¹æ tak¹ decyzjê, jest Stwórca.
Papie¿ Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae
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Pielgrzymka Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y na Jasn¹ Górê
Dorocznym zwyczajem w czerwcu Akcja Katolicka
pielgrzymuje do Jasnogórskiej Pani, Matki i Królowej
Korony Polskiej. Autokar pielgrzymów z naszej azorskiej
parafii, wraz z asystentem POAK o. Jackiem Komanem, wyjecha³ o 6:30 w sobotê 21 czerwca, aby pok³oniæ siê dziêkczynnie naszej Pani, pokrzepiæ ducha, a tak¿e pokazaæ siê
œwiatu.
W tym roku, jak zwykle, wa¿nym dniem by³ tak¿e pi¹tek,
20 czerwca, ze wzglêdu na obrady Rady Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej (KIAK). Posiedzenie odby³o siê w jasnogórskim Domu Pielgrzyma, a przewodniczy³ mu ks. bp
Mariusz Leszczyñski, krajowy asystent Akcji Katolickiej,
wraz z pani¹ mecenas Halin¹ Szyde³ko, prezesem KIAK.
Jak wiemy z doniesieñ katolickich mediów i ustnej informacji mecenas Halina Szyde³ko, w sobotê przekazanej zebranym w czêstochowskiej katedrze, jednym z wa¿nych
tematów posiedzenia Rady by³y kierunki wspó³pracy
w ramach Miêdzynarodowego Forum Akcji Katolickiej
(FIAC). W niedawnej konferencji FIAC, która pod has³em
„Powo³anie i misja œwieckich w Koœciele i w œwiecie” odby³a
siê we W³oszech, uczestniczy³a polska delegacja. Obrady
pos³u¿y³y wymianie doœwiadczeñ, celów programowych
i rodzajów aktywnoœci œwieckich w ró¿nych krajach cz³onkowskich. W Sekretariacie tej organizacji znalaz³ siê p. Konrad G³êboki, skierowany tam przez KIAK. Nasza delegacja
zwróci³a siê do FIAC z propozycj¹ zorganizowania przysz³orocznej konferencji Forum w Polsce.
Rada dokona³a te¿ przegl¹du aktywnoœci podleg³ych ogniw. Oddzia³y parafialne miêdzy innymi poœwiêci³y siê formacji duchowej i intelektualnej cz³onków, zaanga¿owaniu
w liturgiê, a tak¿e mia³y udzia³ w rozwi¹zywaniu lokalnych
problemów spo³ecznych. W tym przypadku m.in. wymieniane by³y: pomoc osobom poszukuj¹cym pracy, organizacja
kursów komputerowych, internetowych, nauki jêzyków obcych, a tak¿e opieka nad chorymi, pomoc osobom niepe³nosprawnym intelektualnie, wydawanie posi³ków ubogim
i bezdomnym, organizowanie festynów dobroczynnych,
a tak¿e dzia³ania integruj¹ce parafie, tj. pielgrzymki, koncerty, festyny i zawody sportowe, prowadzenie œwietlic,
chórów, zespo³ów muzycznych i teatralnych, organizowanie
ró¿nych konkursów o tematyce religijnej i patriotycznej. Co
siê tyczy aktywnoœci Diecezjalnych Instytutów, to w Czêstochowie dzia³a Centrum Integracji Spo³ecznej, na Œl¹sku i w
Ma³opolsce Parafialne Kluby Pomocy Kole¿eñskiej „Praca”,
pomagaj¹ce poszukuj¹cym pracy, a DIAK w Sandomierzu
otworzy³ Œrodowiskowy Dom Pomocy dla Niepe³nosprawnych. Ta ostatnia dzia³alnoœæ w znacznej mierze odbywa siê dziêki wspó³pracy z w³adzami i organizacjami
lokalnymi, w których sk³ad coraz czêœciej wchodz¹ cz³onkowie Akcji Katolickiej. Poinformowano te¿ zebranych, ¿e
przygotowywane s¹ zmiany w Statucie Akcji Katolickiej.
Maj¹ one m.in. uporz¹dkowaæ sprawy cz³onkowskie i doprowadziæ do tego, by Parafialne Oddzia³y Akcji Katolickiej
mog³y samodzielnie prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W posiedzeniu uczestniczy³ Zenon Handzel, prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej (IPAK) w Londynie. Pol-
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ska jest jedynym w œwiecie krajem posiadaj¹cym strukturê
AK poza granicami kraju. Opiera siê ona na nowej polskiej
emigracji, dziêki której w strukturze londyñskiego IPAK-u
nadal powstaj¹ nowe oddzia³y parafialne.
Nazajutrz, w sobotê 21 czerwca, o godz. 9:30, ks. abp
Stanis³aw Nowak, metropolita czêstochowski, powita³
cz³onków Akcji z ca³ej Polski, licznie zebranych w katedrze.
Nastêpnie przemówi³ ks. bp Mariusz Leszczyñski, a tak¿e
p. mec. Halina Szyde³ko, zdaj¹c obszern¹ relacjê z pi¹tkowych obrad Rady KIAK-u. W czasie tej uroczystoœci powitalnej wrêczono medale „Za Dzie³o Apostolstwa”. Przy
katedrze uformowa³ siê pochód, który za licznymi sztandarami, odmawiaj¹c Ró¿aniec i œpiewaj¹c pieœni maryjne
z pomoc¹ orkiestry dêtej pocztowców, przeszed³ Alej¹ NMP.
Pod Szczytem zgromadzi³o siê ponad 10 tysiêcy cz³onków
Akcji. Pielgrzymów powita³ podprzeor Jasnej Góry, o. Karol
Oset, który powiedzia³: Niech patron Akcji Katolickiej –
b³. Stanis³aw Starowieyski, wzór Polaka, katolika, dzia³acza
Akcji Katolickiej, wyniesiony przez papie¿a Jana Paw³a II do
chwa³y o³tarzy (…), pomaga nam nieœæ Ewangeliê Chrystusa
i œwiadczyæ o Jego mi³oœci wobec ludzi”. Po nim ks. bp
M. Leszczyñski, asystent krajowy AK, w s³owie powitalnym
przypomnia³: Wszyscy uczniowie Jezusa, a w szczególnoœci
cz³onkowie Akcji Katolickiej powinni byæ gotowi stawiaæ
czo³o takim wyzwaniom tego œwiata, jak: materializm, relatywizm, laicyzm, sekularyzacja, nie id¹c z nimi na ¿aden kompromis, co wiêcej - p³ac¹c w tej walce konieczn¹ cenê.
Uroczystej Mszy œw. przewodniczy³ ks. bp Kazimierz
Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej i przewodnicz¹cy
Rady Episkopatu ds. Rodziny. W koncelebrze wziêli udzia³
liczni asystenci koœcielni AK. W homilii Biskup zwróci³
uwagê na wa¿ne zadania, jakie stoj¹ obecnie przed ca³ym
spo³eczeñstwem, a zarazem przed Akcj¹ Katolick¹,
a mianowicie troska o ma³¿eñstwa i rodziny oraz obrona
¿ycia cz³owieka. Ks. Biskup zaapelowa³ o wsparcie wszelkich dzia³añ prorodzinnych i domaganie siê od rz¹dz¹cych
dzia³añ wspomagaj¹cych ogniska domowe. Zwróci³ siê do
zebranych: Niech wasza postawa bêdzie sprzeciwem wobec
deprawacji niektórych mediów. Domagajcie siê programu
prorodzinnego w parlamencie i rz¹dzie. Niech wasze dzia³ania wspieraj¹ rodzinê, a przez ni¹ szacunek i mi³oœæ dla
Ojczyzny. Podkreœli³ tak¿e koniecznoœæ anga¿owania siê Akcji Katolickiej w troskê o ma³¿eñstwa i rodziny oraz
w obronê ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci. Ma³¿eñstwo i rodzina, to wspólnota mi³oœci i ¿ycia – mówi³.
Ma³¿eñstwo sakramentalne oznacza ³askê i tak¿e jej udziela;
Chrystus wychodzi do ma³¿onków i z nimi pozostaje.
U pocz¹tku ka¿dego macierzyñstwa i ojcostwa jest Bóg,
trzeba wiêc przyj¹æ ka¿de ¿ycie, bo ono jest œwiête i nienaruszalne. Poczête dziecko jest osob¹, jest cz³owiekiem. Proponowane praktyki «in vitro» s¹ niegodziwe i niegodne
cz³owieka. Stosunek do ¿ycia jest sprawdzianem religijnoœci
i moralnoœci. Akcja Katolicka musi domagaæ siê programu
prorodzinnego w samorz¹dzie i w rz¹dzie powiedzia³ ks. bp
K. Górny.
Po Mszy œw. prezes Halina Szyde³ko odczyta³a Akt
Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bo¿ej. B³ogos³awieñstwo udzielone pielgrzymom przez ks. bp K. Górnego
zakoñczy³o uroczystoœæ.
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”.

