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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXVIII)

Œwiête pielgrzymowanie
Œwiat, który wraz z b³yskawicznie szybkim rozwojem sta³
siê „globaln¹ wiosk¹” sprawia, ¿e coraz czêœciej i chêtniej
przemieszczamy siê i podró¿ujemy. I mimo pewnych zagro¿eñ kosmopolityzmu, czyli ³atwego odrywania siê i porzucania ojczystych korzeni, trzeba te wyzwania przyj¹æ
z odwag¹ i g³oœno mówiæ o autentycznych wartoœciach
moralnych i chrzeœcijañskich. Na tle globalizacji œwiata z pewnoœci¹ niezwyk³ym zjawiskiem jest pielgrzymowanie ludzi
do miejsc œwiêtych i sanktuariów, aby pog³êbiæ swoj¹ wiarê,
nabraæ duchowych si³ na codziennoœæ, albo ponownie odkryæ
lub spotkaæ Boga. £atwo chce nam siê wmówiæ, ¿e wiara to
prze¿ytek i oznaka zacofania, a Koœció³ to skostnia³a i niereformowalna instytucja.
Z drugiej jednak strony jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e ka¿dego
roku tysi¹ce m³odych i starych ludzi wyrusza na pielgrzymie
szlaki, dzielnie podejmuj¹c trud wêdrowania, aby tym
samym daæ œwiadectwo, ¿e s¹ na tym œwiecie takie wartoœci,
których nie kupi siê za ¿adne pieni¹dze i których nie zapewni
¿aden liberalizm? Tam, gdzie jest przestrzegane Bo¿e prawo
mi³oœci i mi³osierdzia, tam pojawia siê nadzieja na prawdziwe szczêœcie.
Tego w³aœnie poszukuj¹ równie¿ m³odzi ludzie wybieraj¹c
siê na pielgrzymkê. W nich Koœció³ widzi swoj¹ nadziejê.
Nie zwa¿aj¹c na trudy pokonywanych kilometrów, zmêczenie czy kaprysy pogody, nios¹ z radoœci¹ swoje intencje,
które sk³adaj¹ u stóp œwiêtych o³tarzy czy cudownych wizerunków. Cz³owiek zagubiony w g¹szczu ma³o istotnych
informacji, jak¿e szuka dziœ modlitewnych miejsc duchowego wyciszenia, aby odkryæ na nowo Bo¿e S³owo i sens
¿ycia sakramentalnego. Dlatego œwiête pielgrzymowanie
nigdy nie jest wype³nione pustk¹ i tak zwanym zabijaniem
wolnego czasu. Na pielgrzymim szlaku jest zawsze miejsce
dla Boga i dla bliŸnich. St¹d te¿ od wieków pielgrzymowanie
by³o i bêdzie czytelnym znakiem ludzkiej wiary i zaufania
Temu, który stworzy³ cz³owieka na Swój obraz i podobieñstwo.
Uœwiêcanie œwiata zaczyna siê od wewnêtrznej przemiany
cz³owieka. Tê zaœ buduje siê na nieustannym pog³êbianiu
swojej chrzeœcijañskiej i ludzkiej dojrza³oœci. W ostatnich
latach Koœció³ w Polsce poddano surowej krytyce. Szkoda,
¿e czêsto jest to krytyka bardzo powierzchowna, na zasadzie,
¿e trzeba o czymœ mówiæ. Nie wolno nam nigdy zapomnieæ,
i¿ wartoœæ Koœcio³a stanowi¹ nie tylko osoby duchowne, ale
i wierni œwieccy. Jacy wiêc jesteœmy, tacy w³aœnie bêdziemy
my formowaæ kolejne pokolenia wierz¹cych Polaków,
którzy kiedyœ i nam wystawi¹ zapewne odpowiedni¹ ocenê.
Mo¿e wiêc warto wyruszyæ czasem w pielgrzymi¹ drogê, aby
poczuæ jak smakuje py³, tak ³atwo pokrywaj¹cy diament
zwyczajnej pokory.
Eligiusz Dymowski OFM
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Wniebowziêta Matka nasza
Dogmat o wniebowziêciu Najœwiêtszej Maryi Panny jest
bardzo „m³ody”, bo zosta³ og³oszony przez Piusa XII 1 listopada 1950 roku w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus. By³ to okres szczytowej potêgi g³ównej si³y
wrogiej Panu Bogu i Koœcio³owi, czyli komunizmu. I w takim to momencie, po szerokich konsultacjach, obejmuj¹cych
wszystkich biskupów œwiata, Papie¿ og³asza, ¿e „Niepokalana Matka Boga, Maryja, zawsze dziewica, po zakoñczeniu biegu ¿ycia ziemskiego, zosta³a z cia³em i dusz¹
wziêta do niebieskiej chwa³y”. Stwierdzenie to by³o sprzeczne z „nowoczesn¹” materialistyczn¹ wizj¹ œwiata. Czy ze
strony Ojca œw. by³ to akt niebywa³ej odwagi? Okaza³o siê,
¿e nie. Ten dogmat wyj¹tkowo ¿yczliwie i bez zdziwienia
zosta³ przyjêty przez wiernych. Dla nich wziêcie Matki do
Nieba przez Jej Syna by³o „najoczywistsz¹ oczywistoœci¹”.
Koœció³ czu³ to, „wiedzia³” o tym, przez wszystkie wieki
oddzielaj¹ce to wydarzenie od jego potwierdzenia moc¹
papieskiego dogmatu. Jest to tak¿e przyk³ad dzia³ania Ducha
Œwiêtego poprzez Lud Bo¿y.
Na Wschodzie ju¿ w VI wieku œwiêto Wniebowziêcia
NMP dnia 15 sierpnia poleci³ obchodziæ cesarz Maurycy
(582-602). Musia³o wiêc ono funkcjonowaæ wœród wiernych
przynajmniej od V wieku. W Polsce to œwiêto zawsze nale¿a³o do najwa¿niejszych. Kieruj¹c siê podaniem, wed³ug
którego w miejscu zaœniêcia Maryi aposto³owie zamiast Jej
cia³a znaleŸli kwiaty, ludzie poœwiêcaj¹ kwiaty, zio³a i k³osy
zbó¿, zwykle misternie u³o¿one w postaci bukietów lub
wieñców. ¯ywe jest te¿ przekonanie, ¿e zio³a poœwiêcone
w dniu Wniebowziêcia Maryi, za Jej poœrednictwem otrzymuj¹
moc lecznicz¹ oraz chroni¹ od chorób i zarazy. Dlatego u nas
œwiêto Wniebowziêcia nosi nazwê œwiêta Matki Bo¿ej Zielnej.
W wyniku poœwiêcenia w katedrze lwowskiej w 1656 roku
naszej Ojczyzny, wówczas Korony Polskiej, przez Jana Kazimierza Matce Bo¿ej, Maryja, nasza królowa, doznawa³a
wielkiej czci od wszystkich kolejnych pokoleñ Polaków.
Przez stulecia wielekroæ w cudowny sposób przyczynia³a siê
do pomyœlnego rozwi¹zania zarówno spraw osobistych, jak
i narodowych. Jej sierpniowa interwencja w 1920 roku jest
powszechnie znana jako „cud nad Wis³¹”. S³usznie chlubimy
siê tym cudem, ale zbyt rzadko uœwiadamiamy sobie i œwiatu,
¿e ten cud by³ nie tylko dla nas. On sta³ siê dla Europy i Œwiata,
dla ca³ego chrzeœcijañstwa. Podobnie jak zwyciêstwo chrzeœcijan pod Lepanto, jak te¿ tryumf króla Jana III pod Wiedniem.
Gdy rozwa¿amy Wniebowziêcie, przypomnijmy Maryjê:
skromn¹, pobo¿n¹, a przy tym wykszta³con¹ dziewczynê
z Nazaretu, któr¹, oprócz bliskiej rodziny i garstki uczniów
Jezusa, niewielu zna³o, i porównajmy z t¹ Maryj¹, któr¹ dziœ
wielbi ca³y œwiat; która jest przyk³adem i podpor¹ dla wszystkich wierz¹cych, która dodaje nam otuchy, abyœmy nie tracili
nadziei w obliczu trudnoœci i nieuniknionych problemów dnia
codziennego. Zauwa¿my te¿ Jej pe³ne mi³oœci poœrednictwo. Pomagaj¹c nam, jednoczeœnie Maryja kieruje nas do Jezusa, dawcy
£ask i przypomina, abyœmy nigdy nie zapominali o Bogu.
cd. na s. 4
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Informacje duszpasterskie

B³. Jan Duns Szkot o Bogu,
w 700 lat po swojej œmierci

1.09. – Poniedzia³ek: o godz. 8 uroczysta Msza œw. na
rozpoczêcie nowego roku szkolnego i katechetycznego
2008/2009.
4.09. – Czwartek: o godz. 9 udamy siê pos³ug¹ duszpastersk¹ do chorych naszej parafii; o godz. 16.30 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia, zaœ o godz. 17 Msza œw. w intencji
Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
5.09. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz.16.30 spowiedŸ
œw. dzieci i m³odzie¿y, a o godz. 17 Msza œw. dla nich, zaœ
o godz.18 nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa; o godz. 18.30 –
Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy. Równie¿ w pi¹tek
o godz. 15 rozpoczynamy nabo¿eñstwo „Godziny Mi³osierdzia”, które bêdzie trwa³o w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca
do czasu Odnowienia Misji Parafialnych.
6.09. – Sobota: o godz. 20 – Nabo¿eñstwo modlitewno-refleksyjne „Wieczór z Janem Paw³em II”.
7.09. – Niedziela: XVI Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji
Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.
9.09. – Wtorek: Wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy,
patronki Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich w Polsce.
14.09. – Niedziela: Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
O godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
18.09. – Czwartek: Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, patrona
m³odzie¿y polskiej.
28.09. – Niedziela: Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich do Kalwarii Zebrzydowskiej.

„Ty sam, o Panie, jesteœ po prostu doskona³y. Ty, o Bo¿e,
jesteœ nieskoñczenie dobry. Ty, o Bo¿e, najswobodniej
rozsiewasz promienie twej dobroci. Do ciebie, o Bo¿e, Bycie
nieskoñczenie godny mi³oœci, biegnie na swój sposób ka¿de
istnienie, jako do swego ostatecznego celu. Ty sam, o Bo¿e,
jesteœ pierwsz¹ prawd¹. To, co nie jest takie, jakie siê
przedstawia, jest fa³szem. Dlatego fa³sz jest ró¿ny od racji
swego objawienia, poniewa¿ gdyby fa³sz by³ zgodny ze
swoj¹ natur¹, objawi³by siê bytem takim, jakim jest, czyli
fa³szem. W tobie, o Bo¿e, objawienie siê nie ró¿ni siê od
rzeczywistoœci.
Ty objawiasz siê, o Bo¿e, z twoj¹ istot¹, która jako pierwsza przedstawia siê przed Tob¹ samym, to znaczy pokazujesz siê sobie samemu z twoj¹ istot¹. Nic, co jest póŸniejsze
od ciebie, o Bo¿e, mo¿e stanowiæ przyczynê twego objawienia siê.
Ty, o Bo¿e, jesteœ prawd¹ zrozumia³¹. Ty, o Bo¿e, jesteœ
prawd¹ nieomyln¹. Ty, o Bo¿e, pojmujesz ka¿d¹ zrozumia³¹
prawdê z doskona³¹ pewnoœci¹.
Rzeczy, które pokazuj¹ siê w tobie, nie s¹ ró¿ne od tego,
jakie s¹, to znaczy nie pokazuj¹ siê, aby ciê oszukaæ,
poniewa¿ one pokazuj¹ siê w tobie, i ta przyczyna objawienia
siê nie przeszkadza temu, aby ka¿da rzecz przedstawi³a siê
twojemu umys³owi w swej w³asnej racji objawienia siê”.
(Christus revelat Deum homini, II, 16-22). Cyt. za: Fratenitas, 01. 08/09. 2008, s. 1.

List do Ojca Gwardiana

List do Ojca Proboszcza

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzy¿a. Szczecin,
dnia 20 czerwca 2008 r.
Czcigodny Ojcze Gwardianie!
Wdziêcznoœæ jest pamiêci¹ serca, o której chcemy Ojca
zapewniæ, przesy³aj¹c s³owa serdecznych pozdrowieñ.
Dziêkujê za okazan¹ ¿yczliwoœæ, wielk¹ otwartoœæ i dobroæ serca, której doœwiadczy³y Siostry podczas pobytu
w parafii Niepokalanego Poczêcia NMP w Krakowie na
Azorach, szczególnie ze strony Ojca Gwardiana i O. Jacka
Komana, proboszcza parafii. Dziêkujê za umo¿liwienie
kwestowania na rzecz naszej Wspólnoty, aby dzie³o, do
którego Bóg nas powo³a³, mog³o siê rozwijaæ.
Ka¿dy dar, który otrzymujemy, jest dla nas wyrazem Bo¿ej
Opatrznoœci i dowodem na to, ¿e Bóg nie przestaje troszczyæ
siê o nas. Na przestrzeni 26 lat istnienia naszej wspólnoty
dostrzegamy, ¿e mi³oœæ Boga objawia siê przez dobroæ konkretnych Osób, które przychodz¹ nam z pomoc¹. W tê historiê
wpisa³ Bóg równie¿ Wspólnotê Braci Mniejszych Franciszkanów z Krakowa i Parafian, z którymi siostry mog³y
podzieliæ siê ¿yciem wiary i œwiadectwem powo³ania.
Zapewniaj¹c o naszej pamiêci w modlitwie, ¿yczymy
Czcigodnemu Ojcu, aby œwiadectwo ¿ycia oddanego Bogu
na s³u¿bê innym, pomog³o wielu ludziom odnaleŸæ drogê do
Boga.
Niech Pan Bóg nieustannie udziela swoich ³ask i charyzmatów, aby ka¿dy trud zaowocowa³ obfitoœci¹ zasianego
dobra.
Z serdeczn¹ wdziêcznoœci¹ i pamiêci¹ w modlitwie
s. Lucyna Ancilla Krymalska
Prze³o¿ona generalna

Kraków, dnia 30 czerwca 2008 r.
My ni¿ej podpisane mieszkanki Osiedla Azory zwracamy
siê z uprzejm¹ proœb¹ do o. Jacka Komana OFM, proboszcza
parafii Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. Che³moñskiego
41, o zamieszczenie pisemnego podziêkowania dla p. Stanis³awa Pa³ki, który w³asnym kosztem wykona³ piêkny remont wokó³ Krzy¿a, stoj¹cego opodal bloków przy ulicy
GnieŸnieñskiej.
Pan Stanis³aw Pa³ka, by³y radny Dzielnicy IV, zrealizowa³
dogodne przejœcie przez pasy ruchu ko³owego do koœcio³a
i nie tylko. Ponadto znany jest z czynienia dobra na rzecz
naszego Osiedla, za co równie¿ serdecznie Mu dziêkujemy.
Z wyrazami szacunku. Ewa Jastrzêbska, Maria
Markiewicz, zamieszka³e przy ul. GnieŸnieñskiej,
Genowefa K³usek, zamieszka³a przy ul. W. Weissa.
W odpowiedzi Ojciec Proboszcz dziêkuje paniom
Parafiankom za list, a panu Stanis³awowi Pa³ce tak¿e ze
swojej strony wyra¿a wdziêcznoœæ za Jego szlachetne
czyny oraz ¿yczy Mu b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ¿yciu
osobistym i rodzinnym.

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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B³. Jana XXIII, papie¿,
o rodzinie i pracy ludzkiej
Ojciec Œwiêty Jan XXIII, pragn¹c ze szczególn¹ ¿arliwoœci¹ poleciæ opiece Matki niebieskiej i wstawiennictwu
œw. Franciszka z Asy¿u prace zbli¿aj¹cego siê Soboru
Powszechnego, 4 paŸdziernika 1962 r. odby³ nabo¿n¹
pielgrzymkê do Loreto i do miasta Seraficznego Ojca.
W Loreto, po ¿arliwej modlitwie w poœwiêconych murach tego miejsca, w którym od wieków niezmiennie
wspomina siê wielkie dzie³a Bo¿e i „fiat / niech siê stanie”
wypowiedziane przez Maryjê, a zrodzone z harmonijnego zespolenia Jej pokory i czystoœci, Papie¿ zwróci³ siê
do duchowieñstwa i do zgromadzonego ludu. W prostych,
pe³nych uczucia s³owach wezwa³ ich, by z³o¿yli pierwszy
pok³on Maryi modlitw¹ na „Anio³ Pañski”, powtarzaj¹c
– jak to odbywa siê w ca³ym Koœciele – pozdrowienie Archanio³a Gabriela, które zabrzmia³o niegdyœ w Domu
Maryi. Nastêpnie wyg³osi³ przemówiniena tematy, które
s¹ aktualne i w naszym po³o¿eniu.
Papie¿ mówi³: „Dzisiejsze spotkanie pod b³ogos³awi¹cym
spojrzeniem Maryi nasuwa Nam trzy myœli. Poddaje je
zreszt¹ i uœwiadamia ich wagê sama bazylika, bêd¹ca gloryfikacj¹ tajemnicy Nazaretu. Tajemnica Wcielenia S³owa
i Jego ukrytego ¿ycia jest jedn¹ wielk¹ pieœni¹ pochwaln¹ na
czeœæ rodziny, na czeœæ pracy ludzkiej.
1. Wcielenie S³owa jest treœci¹ modlitwy na „Anio³ Pañski”,
odmawianej przez dusze pobo¿ne rozsiane po œwiecie. To
rozwa¿anie, które tak dobrze znamy, z tego miejsca wznosi siê
ze szczególn¹ si³¹, by zachêciæ do refleksji nad po³¹czeniem siê
nieba z ziemi¹, bêd¹cym celem Wcielenia i Odkupienia, a wiêc
konkretnie tak¿e celem Soboru Powszechnego, który pragnie
coraz bardziej rozszerzaæ jego dobroczynne promieniowanie na
wszystkie formy ¿ycia spo³ecznego.
Wielkie historyczne wydarzenie Wcielenia, otwieraj¹ce
Nowy Testament i zapocz¹tkowuj¹ce historiê chrzeœcijañstwa, zas³uguje z pewnoœci¹ na to, by upamiêtnia³y je trzy
razy dziennie dzwony na ca³ym œwiecie, i ca³kiem to naturalne, ¿e wiele koœcio³ów i kaplic, ³¹cznie z t¹ przeœwietn¹
bazylik¹, jest poœwiêconych pami¹tce pierwszej tajemnicy radosnej, która sta³a siê Ÿród³em rozwa¿añ i dobrych zamiarów.
Wszyscy bowiem jesteœmy pielgrzymami na tej ziemi,
nios¹c na ustach modlitwê, która, choæ w ró¿nych wypowiadana jêzykach, jest przecie¿ wspólna wszystkim: «idziemy do ojczyzny!» Tam w górze jest meta naszej codziennej
wêdrówki, cel naszych westchnieñ: niebiosa otwieraj¹ siê
nad naszymi g³owami, a niebieski pos³aniec przypomina
o cudzie, moc¹ którego Bóg sta³ siê cz³owiekiem, a cz³owiek
zosta³ bratem Syna Bo¿ego.
Tajemnica Wcielenia uœwiêca trzydzieœci lat ¿ycia, które
Jezus spêdzi³ w ciszy Nazaretu z Maryj¹ i Józefem.
I tak jak od Wcielenia zaczyna siê na nowo wêdrowanie
cz³owieka ku niebieskiej ojczyŸnie oraz jego podnoszenie do
godnoœci wspó³dziedzica niebios, tak z ¿ycia ukrytego
wznosi siê pieœñ na chwa³ê godnoœci i wielkoœci rodziny, na
chwa³ê œwiêtego i szlachetnego obowi¹zku pracy.
2. Rodzina. W³aœnie wtedy, gdy [po raz pierwszy] przybyliœmy do Loreto w 1900 r., œwiat rozbrzmiewa³ podnios³ymi napomnieniami czcigodnej pamiêci Papie¿a Leona
XIII, wzywaj¹cego do poszanowania œwiêtoœci ma³¿eñstwa,
do dyscypliny ¿ycia rodzinnego, do odpowiedzialnoœci rodziców za wychowanie dzieci, do obrony œwiêtych wartoœci
cywilizacji chrzeœcijañskiej. ¯ywym tego przyk³adem,
z wielk¹ moc¹ ukazywanym przez Naszego wielkiego Poprzednika, by³a w³aœnie Œwiêta Rodzina z Nazaretu
i Jej ¿ycie bêd¹ce lekcj¹ pobo¿noœci, mi³oœci, ofiarnoœci.
Wraz z Jezusem i Jego matk¹, Maryj¹, na pierwszy plan wy-

str 3
sunê³a siê wówczas tak¿e postaæ œw. Józefa, który zaj¹³ wreszcie
miejsce powierzone mu przez Opatrznoœæ w d³ugiej perspektywie stuleci i przedziwnego rozwoju Mistycznego Cia³a.
A oto nauka p³yn¹ca z Nazaretu: œwiêtoœæ rodzin, b³ogos³awiona mi³oœæ, cnoty rodz¹ce siê w domowym cieple gor¹cych serc, wielkodusznoœci i dobroci. Rodzina jest pierwszym
etapem praktykowania ¿ycia chrzeœcijañskiego, pierwsz¹
szko³¹ si³y charakteru i ofiarnoœci, prawoœci moralnej i samozaparcia. Jest rozsadnikiem powo³añ kap³añskich i zakonnych, a tak¿e apostolskich inicjatyw chrzeœcijañskie-go
laikatu. Parafia zyskuje now¹ godnoœæ i niepowtarzalne
oblicze, wzmacnia siê nowymi sokami ¿yciowymi dusz
odrodzonych i ¿yj¹cych w ³asce u Boga. Tak¿e i z tego
powodu Sobór Powszechny bêdzie chcia³ uroczyœcie potwierdziæ wielkoœæ rodziny i przypomnieæ o zwi¹zanych z ni¹
obowi¹zkach (Sobór Watykanski II na temat rodziny wypowiedzia³ siê g³ównie w Konstytucji duszpasterskiej
o Koœciele i w Deklaracji o wychowaniu chrzeœcijañskim).
Przyjmijcie, umi³owane dzieci, (...) Nasze s³owa, przez
które wzywamy was do coraz g³êbszego rozwa¿ania,
w œwietle przyk³adu Œwiêtej Rodziny, wznios³oœci zadañ,
jakie powierza wam Koœció³.
3. Praca. Oto trzecia nauka p³yn¹ca z Nazaretu. O ukrytym
¿yciu Jezusa wiemy niewiele, niewiele, ale o pracy wykonywanej w ci¹gu tych trzydziestu lat mamy wystarczaj¹ce
wiadomoœci. Ukazuj¹c przyk³ad Jezusa chrzeœcijañstwo
przez dwadzieœcia stuleci pomagalo cz³owiekowi zakceptowaæ ca³oksztalt swej osobowoœci, uœwiadamij¹c mu
w³asn¹ godnoœæ.
Praca mo¿e mieæ charakter wy³¹cznie umys³owy,
opieraj¹c siê wszelako na fizycznych si³ach cz³owieka. Ale
nie ma pracy czysto materialnej. Tchnienie ducha, przez
które Bóg odcisn¹³ w cz³owieku swój obraz i podobieñstwo (por. Rdz 1, 26), musi o¿ywiaæ wszystko, co od
cz³owieka pochodzi: narzêdzia rolnicze, podziwu godne
maszyny u¿ywane w technice, narzêdzia skrupulatnych
badañ naukowych. W przeciwnym razie materia mog³aby
uzyskaæ przewagê nad cz³owiekiem, odebraæ mu w³adzê
nad tymi samymi prawami, które uda³o mu siê odkryæ.
A tymczasem to cz³owiek winien panowaæ nad kosmosem, zgodnie ze starodawnym nakazem: «Zaludniajcie ziemiê i czyñcie j¹ sobie poddan¹» (tam¿e, 1, 28)”. (Tekst
wyjêty z przygotowywanej do druku ksi¹¿ki: „B³. Jan XXIII,
papie¿, doskona³y naœladowca œw. Franciszka”.) (OSBB)

Odpusty za ofiarowanie Bogu swojej pracy
W 1961 r. Œwiêta Penitencjaria Apostolska wyda³a
nastêpuj¹cy dekret:
„Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan XXIII, pragn¹c, aby praca
ludzka, poprzez ofiarê z niej uczynion¹, zosta³a podniesiona
do wiêkszej godnoœci i nabra³a charakteru nadnaturalnego,
w czasie audiencji udzielonej ni¿ej podpisanemu Kardyna³owi Penitencjariuszowi Wielkiemu, w dniu 7 paŸdziernika
1961 roku raczy³ dodaæ nastêpuj¹ce odpusty:
1. Odpust zupe³ny – pod zwyk³ymi warunkami tym
wiernym, którzy rano ofiaruj¹ Bogu, w jakiejkolwiek formie, ca³¹ codzienn¹ swoj¹ pracê czy to fizyczn¹, czy
umys³ow¹;
2. Odpust czêœciowy piêciuset dni za ka¿dym razem
tym wiernym, którzy przynajmniej ze skruch¹ lub
choæby w pobo¿nym westchnieniu ofiaruj¹ Bogu wykonywan¹ w³aœnie pracê czy to fizyczn¹, czy umys³ow¹.
Powy¿szy dekret bêdzie obowi¹zywa³ zawsze, bez
wzglêdu na wszelkie przeciwnoœci.
Dane w Rzymie, przez Œwiêt¹ Penitencjariê Apostolsk¹,
w dniu 25 listopada 1961 r.
( - ) Arcadio Ma. kardyna³ Larraona G.M.F., Penitencjariusz Wielki”
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Wniebowziêta Matka dc ze s. 1

Marek Kotyñski CScR, Medytacje nad Ikon¹ Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, Wyd. „Homo Dei”, Kraków
2006.
Piêkno od zawsze poci¹ga³o cz³owieka, choæ w³aœciwie
trudno je zdefiniowaæ. Dajemy siê uwieœæ ró¿nym rodzajom
piêkna, które jednak, mimo chwilowego zachwytu, nie
potrafi nas nasyciæ, pozostawiaj¹c uczucie pustki i rozczarowania. W g³êbi serca pragniemy czegoœ wiêcej, pragniemy
doœwiadczyæ piêkna niebiañskiego, wype³niaj¹cego duszê
radoœci¹, pokojem i wewnêtrzn¹ harmoni¹. W³aœnie mo¿e
dlatego poddajemy siê niezwyk³emu urokowi ikon, emanuj¹cych inn¹ rzeczywistoœci¹, g³êbsz¹ i prawdziwsz¹, okryt¹
szat¹ tajemnicy. Spotkanie z ikon¹ to coœ wiêcej ni¿ tylko
doznanie estetyczne. Ikona jest obrazem o charakterze sakralnym i nie powinna byæ od³¹czona od kultu chrzeœcijañskiego. Ogl¹dana wy³¹cznie jako dzie³o sztuki ubo¿eje.
Dopiero, kiedy staje siê przedmiotem modlitwy, kiedy zaczynamy rozumieæ jej symbolikê i natchnione przes³anie ods³ania
swoje piêkno w ca³ej obfitoœci, dokonuj¹c w nas przemieniaj¹cego spotkania, do którego bêdziemy têskniæ i powracaæ.
Ikony wymagaj¹ czasu i cierpliwoœci. Ikonografowie, najczêœciej artyœci anonimowi, mnisi i kontemplatycy, tworzyli
je w atmosferze pokuty i g³êbokiej medytacji. Malowali
œwiête wizerunki na desce, wed³ug œciœle okreœlonych norm
artystycznych i teologicznych, zgodnie z wielowiekow¹
tradycjê, przekazuj¹c poprzez obraz prawdy wiary. Dlatego
w Koœciele Wschodnim mówi siê raczej o pisaniu ikony, a nie
jej malowaniu. Na Wschodzie cz³owiek wierz¹cy zwi¹zany jest
z ikon¹ od urodzenia. W ka¿dym domu ikona umieszczana
jest w tzw. piêknym k¹ciku, gdzie pali siê wieczna lampka.
Przed tak¹ rodzinn¹ ikon¹ domownicy wspólnie siê modl¹
oraz b³ogos³awi¹ dzieci w wa¿nych momentach ich ¿ycia.
Ikona Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wizerunków Maryi. Jest typem
ikony, zwanym w jêzyku greckim Hodigitria, tzn. Wskazuj¹ca Drogê. Jej orygina³, pochodz¹cy z XVI w. (54 x 41,5 cm),
znajduje siê w Rzymie, w koœciele œw. Alfonsa. Autor
ksi¹¿ki, O. Marek Kotyñski, przez kilka lat pe³ni³ funkcjê
kustosza tamtejszego Sanktuarium. Wczeœniej studiowa³ na
Papieskim Instytucie Duchowoœci Teresianum w Rzymie,
gdzie zdoby³ stopieñ doktora teologii. Obcuj¹c na co dzieñ
z cudown¹ Ikon¹, podziwiaj¹c jej piêkno i prostotê, mia³
mo¿noœæ i okazjê do szczególnych medytacji i wyj¹tkowych
doznañ, którymi pragnie podzieliæ siê z Czytelnikiem.
Konkluduj¹c swoje rozwa¿ania, stwierdza: „Ikona Nieustaj¹cej Pomocy jest niezwykle bliska dzisiejszemu cz³owiekowi, zabieganemu i zmêczonemu w ci¹g³ym poszukiwaniu
tego, co w koñcu nasyci jego serce, cz³owiekowi bogatemu
na ogó³ w nie³atwe doœwiadczenia ¿yciowe, zdobyte w pogoni za nowoœci¹ i oryginalnoœci¹, oszo³omionemu szybko
zmieniaj¹cymi siê modami, które wcale jednak nie przynosz¹
ukojenia a czêsto w ostatecznym rozrachunku pozostawiaj¹
niesmak i wewnêtrzne wypalenie; cz³owiekowi, który
szukaj¹c szczêœcia jako ostatecznego fundamentu ¿ycia,
szuka nieœwiadomie Boga, choæ Go nie rozumie i czêsto
z Nim walczy. W³aœnie w ikonie cz³owiek odkrywa, ¿e tak
naprawdê to Bóg go szuka, to Bóg za nim têskni i nie ustaje,
a¿ spotka go twarz¹ w twarz, na przyk³ad w takim wizerunku
pe³nym skromnoœci, mi³osierdzia i dobroci”.
Opracowa³a: Bo¿ena Migda

To porównanie pomaga zrozumieæ ma³oœæ materii wobec
wielkoœci ducha, nicoœæ naszych ziemskich upodobañ wobec
potêgi i chwa³y, która jest udzia³em zjednoczonych z Bogiem
mieszkañców Królestwa Niebieskiego.
Na Wniebowziêcie wraz z Koœcio³em czytamy fragment
Apokalipsy dotycz¹cy Maryi (12, 1): „Niewiasta obleczona
w s³oñce, i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec
z gwiazd dwunastu”. Tych dwanaœcie gwiazd, wraz z kolorem Jej sukni, do unijnego sztandaru wziêli pobo¿ni
za³o¿yciele Unii Europejskiej. Ale ich nastêpcom coraz
bardziej podobaj¹ siê szatañskie pomys³y. Europa chce odejœæ od Boga, chce zgin¹æ. Jednak „Spod znaku Maryi rycerski my huf”.
Do czekaj¹cej nas batalii musimy zadbaæ o nasze cia³a, aby
w nich by³ zdrowy duch tak, aby jak Maryja ju¿, a gdy Bóg
pozwoli, my na koñcu czasów znalaz³y siê w Niebie. Jak
przysta³o dobrym rycerzom – musimy postaraæ siê, by nasze
cia³a ju¿ teraz by³y œwi¹tyniami Ducha Œwiêtego (1 Kor 6, 19).
Musimy im nadaæ „maryjn¹” godnoœæ. To jest mo¿liwe tylko
z Maryj¹ i z Chrystusem. „Jak oddawaliœcie cz³onki wasze
na s³u¿bê nieczystoœci i nieprawoœci, pogr¹¿aj¹c siê w nieprawoœæ, tak teraz wydajcie cz³onki wasze na s³u¿bê sprawiedliwoœci, dla uœwiêcenia” (Rz 6, 19). Za przyk³adem Maryi
zawierzmy Bogu te nasze nieuniknione utrapienia i lêki,
choroby, cierpienia, staroœæ, i starajmy siê przemieniaæ je
w przybli¿aj¹cy nas do Boga krzy¿. Wszak oddaj¹c „cia³a
swoje na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz
s³u¿by Bo¿ej” (Rz 12, 1), przygotowujemy je do chwalebnego zmartwychwstania. A Europejczycy niech bior¹ z nas
przyk³ad.
Zmartwychwstanie Chrystusa (cz³owieka) i wniebowziêcie Maryi (cz³owieka) oraz na koñcu czasów moje-twoje
(cz³owieka) zmartwychwstanie by³o, i bêdzie faktem.
Zatem wniebowziêcie Maryi przypomina nam cel, do
którego zmierzamy. Bóg pragnie tak¿e naszego „wniebowziêcia”, bo nasze ostateczne przeznaczenie jest takie
samo jak Maryi. Jednak nie dokona siê ono bez naszej
wspó³pracy, bez naszej woli, starania... i bez Maryi. Ale „po
drodze” mamy jeszcze coœ do zrobienia w domu i w Europie.
Proœmy o kolejny „maryjny” cud nad Wis³¹, a tak¿e nad
Sprew¹, Renem, Tybrem i Sekwan¹. Maryjo, ratuj Europê,
ocal j¹ przed ni¹ sam¹, zatrzymaj zwyciêski pochód Szatana.
Trzeba nam znów, jak za króla Jana, iœæ z odsiecz¹ pod b³êkitnymi sztandarami. Uparcie wracam do obietnicy Boga,
i wierzê, ¿e „potomstwo niewiasty” zmia¿d¿y g³owê „wê¿owi”
(por. Rdz 3, 15). Tak bêdzie, Maryjo Wniebowziêta, choæ
wcale nie bêdzie to ³atwe.
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”.

Modlitwa zmêczonych oczu
O daj mi Panie jak najprostsz¹ wiarê
bo ta wyuczona
zbyt czêsto staje siê kulaw¹
gdy potrzeba zwyk³ego œwiadectwa
o daj mi Panie tak¹ w³aœnie wiarê
która nadziejê uskrzydli têsknot¹
jak wiosna ¿ycie
by mimo s³aboœci
dotkn¹æ skrawka nieba
Eligiusz Dymowski OFM

