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Otwórzmy drzwi
Chrystusowi Królowi!
Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata, z woli Bo¿ej
w naszej parafii prze¿ywaliœmy w obecnoœci kopii Krzy¿a
z koœcio³a œw. Damiana w Asy¿u. Jest to jakiœ znak dla nas.
– Ustanowienie Œwiêta. Œwiêto to wprowadzi³ papie¿ Pius XI
encyklik¹ „Quas primas” z 11 grudnia 1925 r.: „Nasz¹
powag¹ Apostolsk¹ ustanawiamy œwiêto Pana Jezusa Chrystusa Króla, które ma byæ na ca³ym œwiecie obchodzone
ka¿dego roku w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika, tj. w niedzielê poprzedzaj¹c¹ bezpoœrednio uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych”. Papie¿ Pawe³ VI przeniós³ je w 1969 r. na ostatni¹
niedzielê przed Adwentem oraz nada³ mu nazwê: œwiêto
Chrystusa Króla Wszechœwiata, podkreœlaj¹c, ¿e w mêce,
œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zawiera siê pocz¹tek
i kres dziejów œwiata (Chrystus Alfa i Omega).
– Podstawy tytu³u. Tytu³ „Chrystus Król” (Christos basilèus) ma swoje Ÿród³o w tekstach Pisma œw. W Nowym
Testamencie Jezus Chrystus Królem nazywany jest a¿ 35
razy, w tym „Królem królów”, „Królem ziemi”, „Królem
narodów”, oraz 12 razy - „Synem Dawida (hiòs Davìd).
Prawdê wiary o królewskiej godnoœci Chrystusa Pana poda³
do wierzenia Sobór Nicejski (325). W liturgii Koœcio³a modlitwy zawsze koñcz¹ siê s³owami: „...przez Chrystusa, który
w jednoœci z Ojcem ¿yje i króluje na wieki wieków”. W historii Koœcio³a, pocz¹wszy od staro¿ytnoœci, prawda ta
zosta³a potwierdzona tak¿e w licznych dzie³ach sztuki
oraz w pieœniach. W samej tylko Polsce jest ponad 200
œwi¹tyñ poœwiêconych Chrystusowi Królowi, a „Encyklopedia Katolicka” wylicza 14 zgromadzeñ zakonnych,
instytutów œwieckich i stowarzyszeñ pod tytu³em Chrystusa
Króla.
– Natura i zakres królewskiej w³adzy Chrystusa. Chocia¿ Chrystus nigdy nie nosi³ korony, nie trzyma³ w rêku ber³a
i nie zasiada³ na tronie, to tytu³ Króla najzupe³niej Mu siê
nale¿y i to w takim znaczeniu, o jakim nie mo¿e nawet marzyæ ¿aden w³adca œwiata, otrzymuj¹cy swoj¹ w³adzê
królewsk¹ przez dziedziczenie, wybór lub niekiedy przez
podbój. Ewangelia potwierdza Jego królewskoœæ mesjañsk¹,
kiedy mówi o Nim jako potomku Dawida, ale On sam nie
przypisa³ sobie w³adzy politycznej. Jego królestwo jest
duchowe i odnosi siê g³ównie do rzeczy duchowych, co potwierdza swoim postêpowaniem. Na pytanie starosty rzymskiego Pi³ata: „Czy Ty jesteœ królem ¿ydowskim?” –
odpowiedzia³: „Tak, Ja nim jestem” (Mt 15,2), ale równoczeœnie doda³: „Królestwo moje nie jest z tegoœwiata” (J18,33-36).
Gdy jednak g³êbiej wnikniemy w tê prawdê wiary, to zobaczymy, ¿e Chrystus jest Królem we w³aœciwym znaczeniu,
bo jest Bogiem-Cz³owiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Jako Bóg ma On absolutn¹ w³adzê nad wszystkim
stworzeniem, nad ca³ym rodem ludzkim, nad jego jednostkami, rodzinami i pañstwami, albowiem Bóg œwiat nie tylko
stworzy³, ale stwarza go ci¹gle i nim w³ada. Zaœ jako
Cz³owiek przez swoj¹ Ofiarê Krzy¿a i Zmartwychwstanie
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jest Ÿród³em zbawienia dla jednostek i dla ogó³u, dla pañstw
i dla pojedynczych obywateli, w tym tak¿e dla wszystkich
niechrzeœcijan.
Dlatego papie¿ Pius XI stwierdzi³, ¿e b³¹dzi ten, kto odmawia Chrystusowi jako Cz³owiekowi w³adzy nad sprawami
doczesnymi, gdy¿ Chrystus otrzyma³ od Ojca nieograniczone
prawo nad wszystkim, co stworzone, i wszystko jest poddane
Jego woli. Ale chocia¿ w³adza królewska Chrystusa obejmuje wszystkie narody, wszystkie miejsca i wszystkie czasy,
to jednak jest ona zupe³nie czymœ innym ni¿ w³adza wszystkich królów ziemskich, gdy¿ Jego w³adza nie pochodzi z wyboru, ani te¿ nie posiad³ jej si³¹.
– Motywy i cele ustanowienia œwiêta. OdpowiedŸ znajdujemy w cytowanej encyklice Piusa XI: „Je¿eli wiêc teraz
nakazaliœmy czciæ Chrystusa Króla ca³emu œwiatu katolickiemu, to pragniemy zaradziæ potrzebom czasów obecnych i podaæ szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która
zatruwa spo³eczeñstwo ludzkie. A zaraz¹ t¹ jest zeœwiecczenie czasów obecnych, tzw. laicyzm, jego b³êdy i niecne
usi³owania. (...) Uroczystoœæ ta ma nam uœwiadomiæ, ¿e
Chrystus jest Królem ca³ego stworzenia – wszechœwiata.
Przeto, je¿eliby ludzie prywatnie i publicznie uznawali nad
sob¹ w³adzê królewsk¹ Chrystusa, wówczas sp³ynê³yby na
ca³e spo³eczeñstwo nies³ychane dobrodziejstwa, jak nale¿yta
wolnoœæ, jak porz¹dek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. (...)
Zewnêtrzne uroczystoœci œwi¹t maj¹ tak¿e poruszaæ i pobudzaæ, aby przez rozmaitoœæ i piêkno œwiêtych obrzêdów
[cz³owiek] pe³niej czerpa³ z prawd Bo¿ych, aby one przejê³y
ca³¹ jego istotê i przynios³y mu obfite korzyœci w ¿yciu
duchownym”.
– Chrystus Król z ikony Krzy¿a z San Damiano. Krzy¿
ten, obecnie przechowywany w Bazylice œw. Klary w Asy¿u,
powsta³ w XII w. Tego typu ikony krzy¿a znane by³y we
wschodniej tradycji koœcielnej. Obecnie jego kopie znajduj¹
siê w klasztorach franciszkañskich i monasterach klarysek.
Ikona ta przedstawia Chrystusa Ukrzy¿owanego i „œwiadków”. Jesus stoi prosto i zdecydowanie z otwartymi oczami.
Jego twarz nie wyra¿a cierpienia, ale jest pe³na s³odyczy
i uœmiechu, a jasne cia³o kontrastuje z ciemnym t³em. To jest
Bóg-Cz³owiek zmartwychwsta³y i panuj¹cy. Nad Jego g³ow¹
widnieje napis: JEZUS CHRISTUS NAZARENUS REX
IUDEORUM. Celem malowania takich ikon by³ wyk³ad
teologii Krzy¿a oraz pobudzenie do gorliwszej wiary.
Wed³ug biografa, kiedy Franciszek pod natchnieniem
Ducha wszed³ do koœcio³a œw. Damiana, aby siê modliæ przed
Ukrzy¿owanym, us³ysza³ Jego ³agodny i s³odki g³os: „Franciszku, czy¿ nie widzisz, ¿e ten dom mój chyli siê ku upadkowi? IdŸ wiêc i napraw go”. Franciszek dr¿¹cy i zdumiony
powiedzia³: „Panie! Chêtnie to uczyniê”.
– Nasz udzia³ w królewskiej w³adzy Chrystusa. Królestwo Chrystusowe istnieje ju¿ w Koœciele, choæ do koñca
jeszcze nie zosta³o wype³nione. Dlatego w codziennej modlitwie wo³amy z nadziej¹: „PrzyjdŸ królestwo Twoje!”
cd. na s. 5

str 2

Informacje duszpasterskie
Adwent (³ac. adventus – przyjœcie, przybycie) jest to okres
w roku liturgicznym poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie i rozpoczynaj¹cy nowy rok koœcielny. Adwent dla chrzeœcijan jest
wyj¹tkowy, gdy¿ jest czasem duchowego oczekiwania na
przyjœcie Jezusa Chrystusa. Dzieli siê on na dwa podokresy:
1. Czas przygotowania siê na powtórne przyjœcie Jezusa
w chwale na koñcu czasów; 2. Czas bezpoœredniego przygotowania siê do uroczystoœci Narodzenia Pañskiego.
W Adwencie kap³ani podczas sprawowania Mszy œw. wystêpuj¹ w ornatach koloru fioletowego, który symbolizuje
pokutê i wzywa do pojednania siê z Bogiem w sakramencie
pokuty, aby byæ gotowym na powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa, oraz do radosnego prze¿ycia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Przez ca³y Adwent Koœció³ zaprasza nas we wszystkie
powszednie dni tygodnia do udzia³u we Mszach œw. nazywanych „Roratami” (od s³ów modlitwy, wziêtej z proroctwa
Izajasza (45, 8): „Rorate, coeli // „Niebiosa, spuœæcie rosê…
Sprawiedliwego”). S¹ one sprawowane wczeœnie rano ku
czci Matki Bo¿ej. W czasie ich sprawowania prezbiterium
koœcio³a pali siê dodatkowa œwieca, wiêksza od innych
i przyozdobiona bia³¹ wst¹¿k¹, bêd¹ca symbolem Maryi
Panny, nios¹cej œwiatu Chrystusa – Œwiat³oœæ Prawdziw¹.
Uwaga Dzieci! Po zakoñczeniu ostatniej Mszy œw. roratniej
ku czci Matki Bo¿ej czeka na Was mi³a niespodzianka, a na
najpilniejszego uczestnika lub uczestniczkê – Szopka,
specjalnie wykonana przez jednego Pana z naszej parafii.
29.11. – Sobota: O godz. 18:30 rozpoczêcie nowenny przed
uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia Najœw. Maryi Panny,
patronki naszego Zakonu Braci Mniejszych i naszej azorskiej
Parafii. Nowennê poprowadzi i kazania wyg³osi o. Zacheusz.
Msze œw. roratnie ku czci NMP przez ca³y Adwent w naszej
œwi¹tyni bêd¹ odprawiane o godz. 6:25.
4.12. – Pierwszy czwartek miesi¹ca: od godz. 9 kap³ani
udadz¹ siê do chorych z Komuni¹ œw.; o godz. 16:30 koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia, a po niej Msza œw. w intencji Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja i spotkanie jego cz³onków.
5.12. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 – spowiedŸ
œw. dzieci i m³odzie¿y, o 17 Msza œw. dla nich; o 18:30 Msza
œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
6.12. – W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca zapraszamy do naszej
œwi¹tyni na godz. 21 na wspóln¹ modlitwê i refleksjê nad ewangelicznym i papieskim przes³aniem S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
7.12. – Druga niedziela Adwentu: o godz. 12 – Jubileusz
50-lecia kap³añstwa o. Leszka Dudziñskiego.
8.12. – Poniedzia³ek: Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, g³ówny odpust parafialny. Msze
œw. w tym dniu o godz. 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10; o 18 – nabo¿eñstwo ku czci NMP; o godz. 18:30 odpustowa Suma, któr¹
tradycyjnie bêd¹ sprawowaæ i wyg³osz¹ S³owo Bo¿e Ojcowie
Karmelici.
14.12. – Trzecia niedziela Adwentu: o godz. 18 Msza œw.
w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca, a po niej zmiana tajemnic
ró¿añcowych.
19.12. – Pi¹tek: SpowiedŸ œw. od godz. 6. do 9 oraz po
po³udniu od 17 do 19; w tym dniu od godz. 9 kap³ani
udadz¹ siê chorych ze œwi¹teczn¹ pos³ug¹ sakramentu
pokuty i Komunii œw.
20.12. – Sobota: spowiedŸ œw. od godz. 6. do 10 oraz po
po³udniu od 17 do 19.
21.12. – Czwarta niedziela Adwentu: spowiedŸ na wszystkich Mszach œw.
22 i 23.12 – Poniedzia³ek i wtorek: spowiedŸ œw. od 6 do
11 oraz po po³udniu od 16 do 19.
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24.12. – Œroda: Wigilia Narodzenia Pañskiego: spowiedŸ œw.
od godz. 6 do 12; o godz. 24 – Msza œwiêta zwana Pastersk¹.
25.12. – Czwartek: Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia:
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê.
26.12. – Pi¹tek: œw. Szczepana i drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia: Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê; o godz. 19 –
nieszpory kolêdowe.
31.12. – Œroda: o godz. 18 – Nabo¿eñstwo dziêkczynnoprzeb³agalne; o godz. 18:30 Msza œw. z okolicznoœciowym
kazaniem, na zakoñczenie Starego Roku.

Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXI)

Choinka w Dzieñ Zaduszny?
Dlaczego nie?
Postawione w tytule pytanie mo¿e na pierwszy rzut oka
wydawaæ siê nieŸle przesadzone, ale czy rzeczywiœcie? Od
wieków poszczególne pory roku wyznacza³y w kalendarium
codziennoœci odpowiedni czas, do którego cz³owiek dostosowywa³ swoje zarówno materialne jak i duchowe potrzeby.
Wszystko wydawa³o siê wiêc prostsze, klarowniejsze i uzasadnione. Mia³o swoj¹ logikê i harmoniê. Cywilizacyjny
postêp ostatnich dekad z jednej strony bardzo u³atwi³ ¿ycie
i zbli¿y³ œwiat do siebie, z drugiej zaœ bezprecedensowo
zburzy³ pewien spokój i ³ad. Pogoñ za pieni¹dzem, ³atwym
bogaceniem siê lub tak zwanym luksusem „zwyrodni³y”
nasze chrzeœcijañskie sumienie.
Jeszcze kilkanaœcie lat temu niedziela by³a prawdziwym
œwiêtem, zarezerwowana dla najbli¿ej rodziny i przyjació³.
Dziœ przestaj¹ nas dziwiæ otwarte do póŸnych godzin
supermarkety, aby ka¿dy klient móg³ albo coœ kupiæ, albo
przynajmniej nacieszyæ oczy przepychem kolorowych towarów. Sprzedawcy, w myœl – kto szybszy ten lepszy, robi¹
wszystko, aby ich towary pojawi³y siê jak najwczeœniej na
rynku. St¹d te¿ na przyk³ad zapach chryzantem miesza siê
tu¿ po dniach zadumy i modlitwy za zmar³ych z miko³ajkowym klimatem i sztuczn¹ choink¹, a w Adwencie radoœnie
rozbrzmiewa (oczywiœcie po angielsku) „Marry Christmas”.
Obserwuj¹c to wszystko, cz³owiek zadaje sobie pytanie: co
pozosta³o w nas z tej dawnej spokojnej normalnoœci? A mo¿e
po prostu nie nad¹¿amy w myœleniu za tak zwanym
postêpem? Trudno. W takich chwilach najchêtniej wyjecha³oby siê do jakiegoœ malutkiego œródziemnomorskiego
miasteczka, gdzie wszyscy siê znaj¹ i z daleka od zgie³ku
œwiata maj¹ zawsze czas na wspóln¹ fili¿ankê kawy i gwarne
rozmowy o zamierzch³ych dziejach.
Tak wiele dziœ mówimy o godnoœci cz³owieka. I jak¿e
swobodnie szafuje siê tym s³owem na ró¿nych wiecach,
ambonach i mównicach. Bo s³owo wypowiedzieæ ³atwo,
o wiele trudniej jest to udowodniæ ¿yciem. Nie wolno zapomnieæ, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swoje niepowtarzalne miejsce na
tym œwiecie. Ma równie¿ prawo, aby ¿yæ normalnie i pracowaæ bez stresu, pielêgnuj¹c zadany mu dar, jakim jest
mi³oœæ. Otuch¹ ku temu niechaj bêdzie zdanie wypowiedziane przez Alberta Camus'a: „Byæ mo¿e dla œwiata jesteœ
tylko cz³owiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteœ ca³ym
œwiatem”. Dla takich w³aœnie chwil i ludzi warto byæ po
prostu szlachetnym Cz³owiekiem! Nie dajmy siê wiêc zwariowaæ marketingowym sza³em zakupów i za wczeœnie
uwieœæ pustym reklamom, bo przecie¿ choinka i tak najpiêkniej pachnie w Noc Wigilijn¹.
Eligiusz Dymowski OFM
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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W s³u¿bie Panu Bogu,
Maryi Niepokalanej i ludziom
Z racji z³otego jubileuszu œwiêceñ kap³añskich
z Ojcem Jubilatem Leszkiem Dudziñskim OFM
rozmawia Andrzej Stoch.
Kszta³tuje nas rodzinny dom, parafialny Koœció³ i szko³a.
Jak to by³o w Ojca przypadku?
Jestem rodowitym krakusem, choæ mama pochodzi³a spod
Jas³a, a ojciec od Sandomierza. Oboje wyszli z roli. Dziadek
by³ na tyle zamo¿ny i œwiat³y, ¿e pos³a³ syna po nauki do
Krakowa na studia Wy¿szej Szko³y Rolniczej. Mama pracowa³a w fabryce cukierków „Pischinger”. Poznali siê na
Wzgórzu Wawelskim od strony Wis³y, jak zaznaczy³ w testamencie pisanym do mnie mój ojciec. Wynajêli mieszkanie
i za³o¿yli rodzinê. Na œwiat przyszed³em 24 lutego 1934 r. na
ulicy Ksiêdza Skorupki (za PRL-u: £azowskiego). Chrzest
œw. otrzyma³em w koœciele œw. Miko³aja przy ulicy Kopernika, bo wówczas ta parafia tam siêga³a. Mój brat Zbigniew urodzi³ siê 18 miesiêcy po mnie. By³y to trudne czasy.
Rodzice moi nie maj¹c swojego mieszkania w Krakowie,
maj¹c dwoje ma³ych dzieci, czêsto musieli zmieniaæ miejsce
zamieszkania, bo ludzie niechêtnie przyjmowali ma³¿eñstwa
z ma³ymi dzieæmi. Druga wojna œwiatowa rozbi³a nasz¹ rodzinê. Po klêsce wrzeœniowej mój ojciec nie wróci³ z wojny do
nas, lecz tu w Krakowie do³¹czy³ do Ruchu Oporu. Z pocz¹tku
mama szuka³a go energicznie, ale ¿yczliwy policjant powiedzia³ jej, aby zaprzesta³a go szukaæ, bo gestapo szuka ojca.
Ju¿ nigdy go nie zobaczyliœmy i nie wiemy gdzie zgin¹³. Tak
wiêc ca³y trud ¿ywienia i wychowania nas w tych ciê¿kich
czasach okupacji niemieckiej spocz¹³ na mamie, podobnie
jak na wielu matkach w Polsce. Kraków zosta³ wyswobodzony spod jarzma niemieckiego w styczniu 1945 r. W listopadzie tego roku mój brat, ja i 18 letni Adam, w trójkê
jechaliœmy rêcznym wózkiem po ziemniaki. Obok Koœcio³a
na Dominikañskiej dosz³o do potr¹cenia naszego wózka
przez sowiecki samochód wojskowy (kierowca by³ pijany)
w wyniku czego na moich oczach zgin¹³ mój brat usz³a
z niego krew. Mama ciê¿ko prze¿y³a ten dramat, ale te¿
szczególnie mocno odda³a siê Panu Bogu i szuka³a pocieszenia w modlitwie. Prawie codziennie a¿ do swojej œmierci
chodzi³a do Komunii Œwiêtej. W chwili œmierci mojego brata
mama mia³a 37 lat a ja 11.
A jak by³o z powo³aniem? Jak Ojciec znalaz³ drogê do
zakonu i kap³añstwa?
Wydaje siê, ¿e by³a to droga doœæ spokojna. Najpierw od
1947 r. by³em ministrantem w Koœciele Bo¿ego Cia³a. Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej, chodzi³em do Liceum mêskiego
im. œw. Jacka przy ulicy Siennej. Religiê mieliœmy z jezuit¹
ks. Wernerem. Uczy³ nas nie tylko religii i szacunku dla
Koœcio³a, ale tak¿e patriotyzmu, prawdziwego umi³owania
Ojczyzny. Mówi³ nam o Armii Krajowej, o Katyniu; mówi³,
¿e to nie by³a zbrodnia niemiecka, ale sowiecka. To by³ rok
1949! Gdy go usuniêto ze szko³y, ca³e liceum gromadnie,
oficjalnie odprowadzi³o go do klasztoru na Kopernika.
Nale¿a³em równie¿ do Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y. To œrodowisko mia³o tak silny wp³yw na mnie,
¿e zdecydowa³em siê pójœæ do zakonu œw. Franciszka.
Z gazety „Niedziela” dowiedzia³em siê, ¿e ojcowie reformaci przyjmuj¹ kandydatów do zakonu po maturze lub po 9
klasie. Maj¹c œwiadectwo szkolne ukoñczenia 9 klasy,
zg³osi³em siê do klasztoru przy ulicy Reformackiej 4.
Stukaj¹c do furty nie robi³em dobrego wra¿enia: chudy,
ma³y. Brat furtian zapyta³ mnie: „Co chcia³eœ ch³opaczku?”.
„Chcia³em siê przyj¹æ do klasztoru”. Na to on mnie poucza:
„Poczekaj tu, przyjdzie ksi¹dz, masz go poca³owaæ w rêkê
i poprosiæ”. Przyszed³ ksi¹dz obejrza³ mnie i moje œwiadec-

two i mówi „Ty siê nie nadajesz do zakonu, bo masz
z zachowania dobrze”. Musia³em siê gêsto t³umaczyæ, ¿e do
klasy przynios³em mysz i jeden z kolegów w przerwie lekcyjnej rzuci³ tê mysz na dziewczynê. Ta dosta³a spazmów,
zrobi³a siê afera i œledztwo. Z naszej klasy 5-iu ch³opakom
obni¿ono stopieñ z zachowania. Zostawi³em œwiadectwo,
wróci³em do domu, a po pewnym czasie otrzyma³em
zawiadomienie o przyjêciu do nowicjatu. Mama przygotowa³a mi wyprawkê rzeczy potrzebnych i osobistych i sam
pojecha³em do Pilicy. Tak zaczê³o siê moje ¿ycie zakonne.
Po nowicjacie, w ci¹gu dwu lat w Wieliczce ukoñczy³em 10
i 11 klasê. Po maturze rozpocz¹³em wy¿sze studia u ojców
dominikanów w Krakowie. Trwa³y 6 lat, w tym, miêdzy innymi by³y 2 lata filozofii i 4 lata teologii. Studia zakoñczy³em
uzyskaniem dyplomu.
Dobrze, a kiedy przysz³y œwiêcenia kap³añskie?
Œwiêcenia mia³em pod koniec studiów. By³o to w 1958 r.,
w dniu 8 grudnia, w Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Niepokalanej
u sióstr szarytek przy ulicy Warszawskiej. Œwiêceñ udzieli³
mi m³ody biskup Karol Wojty³a. Po pewnym czasie, w 1962
r., przebywaj¹c w naszym klasztorze w Che³mie Lubelskim
otrzyma³em kartkê z dedykacj¹: „Pierwszemu kap³anowi,
któremu by³o mi dane udzieliæ œwiêceñ prezbiteratu z serca
b³ogos³awiê, bp Karol Wojty³a”. Od Niego samego dowiedzia³em siê, ¿e jestem Jego pierwszym ksiêdzem wyœwiêconym w tamtym czasie. Uœwiadomi³em sobie, jakie to
szczególne wyró¿nienie wówczas, kiedy 20 lat póŸniej
16 paŸdziernika 1978 r., podczas s³ynnego konklawe, na
Stolicê Piotrow¹ w Rzymie zosta³ wybrany kardyna³ metropolita krakowski i przyj¹³ imiê Jan Pawe³ II.
cd. na s. 4
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W s³u¿bie Panu Bogu dc ze s. 3
Tylko pozazdroœciæ takiego wyró¿nienia! £atwo przewidzieæ, ¿e po œwiêceniach, w ró¿nych klasztorach s³u¿y³
Ojciec Ludowi Bo¿emu.
Podj¹³em pracê rekolekcyjno-misyjn¹ w ró¿nych czêœciach
naszego kraju. Misje i rekolekcje to praca trudna, ale radosna,
bo przecie¿ to jest g³oszenie Dobrej Nowiny Ewangelii Pana
Naszego Jezusa Chrystusa. Wspominam moje zaanga¿owanie w pracê duszpastersk¹ w przygotowaniu do koronacji
cudownego obrazu Matki Bo¿ej Kazimierskiej w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹ w 1986 r. W dwóch dekanatach
g³osi³em Kazania Maryjne i nie tylko. Przebywa³em w wielu
naszych klasztorach. W ka¿dym po kilka lat, ale najd³u¿szy
mój pobyt, prawie 10 lat na Azorach w Krakowie – Bogu dziêki.
S³uchaj¹c homilii Ojca zauwa¿am, ¿e Ojciec mówi prosto,
¿e „nie owija w bawe³nê” wskazuj¹c na fa³sz w postêpowaniu ró¿nych osób lub organizacji.
Przecie¿ Chrystus wyraŸnie powiedzia³: „niech wasza
mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie”. Nie wolno milczeæ, gdy z³o
nazywane jest dobrem, a co drugie s³owo jest k³amstwem.
Ponadto niektórzy polubili formu³ê: „tak, ale...”. Pó³prawda
nie jest prawd¹. Musi te¿ budziæ g³oœny sprzeciw ograniczanie prawa katolików do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
narodu, zw³aszcza w budowie wolnego spo³eczeñstwa. Nasz
Ojciec Œwiêty w adhortacji „Christifideles Laici” wyraŸnie
stwierdzi³, ¿e „katolicy œwieccy nie mog¹ rezygnowaæ
z udzia³u w «polityce»”, czyli w dzia³alnoœci, która „s³u¿y
wzrastaniu wspólnego dobra”. To jest sedno sprawy katolicy
musz¹ w³¹czyæ siê w ten nurt.
Niektórych parafian mo¿e to denerwowaæ. Co Ojciec
chcia³by im powiedzieæ?
Jeœli ich denerwuje krytyka wrogów Pana Boga, albo rzekomego postêpu lub rzekomej tolerancji, które w rzeczy
samej ani postêpem, ani tolerancj¹ nie s¹, to znaczy, ¿e te
osoby uleg³y libertyñskim mediom i przez nie g³oszonej antykoœcielnej propagandzie. Radzê im odrzucenie uprzedzeñ
i aby s³ucha³y Radia Maryja. Z niego mo¿na siê dowiedzieæ,
jaka jest prawda, i po czyjej jest stronie.
Patrz¹c na obecne dni, jak wspomina Ojciec dawne czasy
oraz ludzi, którzy formowali naszych rodziców i nas samych?
To by³ czas naszej m³odoœci, a m³odoœæ zawsze dobrze siê
wspomina, jaka by ona nie by³a. Mimo to, nie sposób nie
zauwa¿yæ, ¿e dawniej by³ znacznie wiêkszy szacunek dla
osób starszych: rodziców i prze³o¿onych, i by³a te¿ wiêksza
odpowiedzialnoœæ za siebie i za innych. WeŸmy choæby jak¿e
ró¿ne dzisiejsze zachowanie m³odych ludzi, relacje miêdzy
dziewczyn¹ i ch³opakiem.
Mówi¹c o sprawach ziemskich, jakie ma Ojciec pasje?
Podobno futbol. Zapytam wprost „Wis³a pany”, czy
„Cracovia pany”?
Dawno temu by³em krótko trampkarzem Cracovii. Przez 6
lat studiów w Krakowie czynnie uprawia³em pi³kê no¿n¹,
pi³kê siatkow¹. W jednym roku poœród ró¿nych zakonów
i seminariów my, ojcowie reformaci, w siatkówce zajêliœmy
I miejsce. Lubi³em równie¿ graæ w tenisa sto³owego. Wœród
moich kolegów trudno by³o im wygraæ ze mn¹. Obecnie w
programach telewizyjnych lubiê ogl¹daæ naszych siatkarzy
i oczywiœcie pi³kê no¿n¹, ale tê w Lidze Europejskiej.
Co ojciec chcia³by w przededniu Jubileuszu powiedzieæ
mieszkañcom Azorów?
Niech dziêkuj¹ Panu Bogu, ¿e w ich wspólnocie parafialnej
pracuj¹ i katechizuj¹ ich dzieci duchowi synowie œw. Franciszka z Asy¿u.
Dziêkujê ojcu za mi³¹ rozmowê oraz ¿yczê wielu ³ask
Bo¿ych i zdrowia na dalsze lata pos³ugiwania.
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B³ogos³awieñstwo Genera³a Zakonu Braci
Mniejszych Franciszkanów dla Ojca Jubilata
„Pokój i Dobro!
1958 – 8 grudnia – 2008.
50. rocznica Œwiêceñ Kap³añskich Fr. Leszka Dudziñskiego, OFM.
Niech Pan Ciê b³ogos³awi
i niech Ciê strze¿e,
niech Ci uka¿e oblicze swoje
i zmi³uje siê nad Tob¹.
Niech zwróci ku Tobie twarz swoj¹
i obdarzy pokojem.
Niech Pan Ciê b³ogos³awi!”
Fra José Rodriguez Carballo, OFM,

K¹cik dla chorych

Chory w rodzinie
Ojciec œw. Jan Pawe³ II powiedzia³: „Na ró¿nych p³aszczyznach cierpi cz³owiek i wo³a cz³owieka. Potrzebuje jego
obecnoœci. Wa¿ne jest, ¿eby przyjœæ, ¿eby byæ przy
cz³owieku cierpi¹cym, mo¿e nawet bardziej ni¿ uzdrowienia,
potrzebuje on cz³owieka, ludzkiego serca i ludzkiej solidarnoœci”.
Wa¿ne jest, aby rodzina by³a przy chorym. Mo¿e stajemy
bezradni wobec choroby, ale wa¿ne jest, aby chory cz³owiek
nie zosta³ sam, wa¿ne jest, ¿e jest z nim ktoœ bliski. Ciep³e
serce, gest ¿yczliwoœci i zwyk³y ludzki uœmiech, to dla
chorego znaczy bardzo wiele. To ubogaca tych, którzy go otrzymuj¹, a nie zubo¿y, którzy go daj¹. Trzeba stworzyæ w domu
chorego tak¹ atmosferê, aby chory i cierpi¹cy móg³ godnie
i owocnie prze¿yæ spotkanie z Chrystusem, tak¿e w Sakramencie Chorych i Komunii œw. Mo¿na to uczyniæ przez ciszê
i spokój, bratersk¹ rozmowê i przez modlitwê z chorym.
Byæ z chorym, to jeden z uczynków mi³osierdzia, z których
bêdziemy s¹dzeni: „By³em chory, a odwiedziliœcie mnie”
(Mt 25,36). Jednym z najpiêkniejszych i najszlachetniejszych darów, jest s³u¿ba potrzebuj¹cemu cz³owiekowi, a tym
samym Chrystusowi, który powiedzia³: „Wszystko, co
uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili” (Mt 25,40).
W naszej Wspólnocie parafialnej mo¿emy spotkaæ osoby,
które z oddaniem i poœwiêceniem s³u¿¹ i pomagaj¹ swoim
bliskim w chorobie i cierpieniu. Niech Dobry Bóg daje im
si³ê i wytrwa³oœæ w tej samarytañskiej pos³udze.
o. Bogdan Reczek OFM

Piêkno
Ka¿dy cz³owiek jest piêkny.
Ka¿dy dosta³ piêkno.
Jedni maj¹ tego piêkna wiêcej
na zewn¹trz a inni w œrodku,
w swoim piêknym prawie czystym sercu.
Bo¿e, proszê, bym przejrza³,
bym zauwa¿y³ piêkno cz³owieka.
Bo¿e, jakie to jest piêkne...
Damian Majcher, uczeñ gimnazjum
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Biblioteka parafialna poleca
Wanda Kociêcka, Oddajcie mi Œwiêtego Miko³aja, Wyd.
„W drodze”, Poznañ 1999.
Wszelkie wspomnienia z czasów II wojny œwiatowej
przera¿aj¹ bezmiarem cierpienia i poruszaj¹ do g³êbi, jednak
relacje dzieci s¹ najbardziej wstrz¹saj¹cym œwiadectwem
tamtych czasów. To one p³aci³y najwy¿sz¹ cenê. Wpl¹tane w
brutaln¹ rzeczywistoœæ, której nie rozumia³y, odarte
z dzieciñstwa, przedwczeœnie dojrza³e, czêsto okaleczone
fizycznie i psychicznie, na ca³e ¿ycie pozostawa³y z piêtnem
prze¿ytej tragedii. Ksi¹¿ka Wandy Kociêckiej to jedno z tych
bolesnych œwiadectw, ukazuj¹ce obraz wojny oraz zmieniaj¹cych siê okupacji na Kresach Wschodnich, utrwalony
w oczach wra¿liwego dziecka.
Dziecka wychowanego na tradycjach narodowych i religijnych, dla którego s³owa: Ojczyzna, patriotyzm i poœwiêcenie
by³y cnotami, kultywowanymi od pokoleñ w rodzinnym
domu. Dzieci wychowane w takim klimacie mog³y przyjaŸniæ siê z ka¿dym dzieckiem, bez wzglêdu na pochodzenie:
polskie, ¿ydowskie czy tatarskie. Z szacunkiem k³ania³y siê
batiuszce i popadii, z zaciekawieniem zagl¹da³y do synagogi.
Autorka z wielk¹ têsknot¹ i rozrzewnieniem wspomina
miejsce swoich narodzin: „Wileñszczyzna..., miasteczko
Kobylnik, po³o¿one 3 km od najwiêkszego wówczas w Polsce jeziora Narocz. Miejsce zatopione w lasach, przepojone
¿ywicznym zapachem, malownicze nad wyraz, do którego
zje¿d¿a³a na letnisko inteligencja z ró¿nych stron... Nie
mo¿na zapomnieæ takiej krainy”.
W ten beztroski, szczêœliwy œwiat dzieciñstwa 18 IX 1939 r.
wdar³a siê wojna z ca³ym swoim okrucieñstwem. Rozpoczê³y
siê rewizje NKWD, masowe wywózki w g³¹b Zwi¹zku
Sowieckiego, codzienna walka o ¿ycie i wy¿ywienie, a przy
tym ci¹g³y strach i niepewnoœæ. W szko³ach przeprowadzano
planow¹ ideologizacjê. Autorka tak wspomina pierwszy
dzieñ nauki w sowieckiej szkole: „Wprowadzono nas do
klasy. Na œcianie nie by³o krzy¿a ani or³a, tylko dwa portrety,
nieznanych nam dot¹d osób: Lenina i Stalina. Powiedziano,
¿e mamy ich kochaæ i czciæ. Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e
naszym god³em jest sierp i m³ot, ¿e nie wolno nam mówiæ po
polsku i nie bêdzie modlitwy przed lekcjami. Koœció³ zosta³
wykreœlony z naszego ¿ycia”. Zgodnie z programem gruntownej sowietyzacji, ostro têpiono równie¿ polskie tradycje,
przede wszystkim zaœ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które
odt¹d ustanowiono dniami pracy. Szczególnie przykrym
prze¿yciem by³o pojawienie siê w szkole zalatuj¹cego
alkoholem sowieckiego Dziadka Mroza i rozdaj¹cego dzieciom zmarzniête jab³ka, w którym rozpozna³a znanego
z bezwzglêdnoœci i pijañstwa miejscowego bur³aka: „Czu³am siê oszukana i skrzywdzona. Brn¹c w œniegu p³aka³am,
gdy¿ zrozumia³am, ¿e po prostu zabrano nam Œwiêtego
Miko³aja”.
Wraz z wejœciem Niemców nasta³ nowy porz¹dek. W miasteczku w bia³y dzieñ rozstrzelano wszystkich ¯ydów, w tym
wielu szkolnych kolegów Autorki. Wielkim wstrz¹sem dla
dziewczynki by³a egzekucja polskiego partyzanta. Widok,
wisz¹cego sinego cia³a, d³ugo powraca³ w snach.
Znów nast¹pi³y wywózki, tym razem na roboty do Niemiec;
nocami najœcia gestapo lub partyzantów sowieckich. Dramatycznym wspomnieniem pozosta³y w pamiêci chwile
nalotów, kiedy ca³a rodzina kry³a siê w zbo¿u przed gradem
pocisków... „Jakiœ wielki pocisk rozerwa³ siê na dziedziñcu
i podmuchem zwali³ mnie z nóg. Upad³am na kêpê pokrzyw
i z³o¿one tu ¿elastwo, t³uk¹c i kalecz¹c siê okropnie... S³ysza³am jak nieprzytomna ze strachu siostra rozpaczliwie krzycza³a i przyrzeka³a mamie, ¿e bêdzie grzeczna... Patrzy³am
ze zgroz¹, jak zamiast przywrzeæ do ziemi, klêcza³a w zbo¿u
i trzymaj¹c wysoko z³o¿one rêce i wo³a³a s³owami litanii,
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ufaj¹c w ocalenie. Tego dramatu nie sposób opisaæ s³owami
i nie sposób zapomnieæ do koñca ¿ycia. A jednak ocaleliœmy.
Ty to sprawi³aœ Matko Mi³osierdzia”.
Po wojnie, kiedy nasta³ nowy porz¹dek, rodzinê Wandy
Kociêckiej czeka³a jeszcze jedna tragedia, chyba najdotkliwsza. Nakazem w³adz trzeba by³o opuœciæ ukochan¹
Wileñszczyznê i ewakuowaæ siê za Bug, do Polski Ludowej.
Autorka ksi¹¿ki, prof. dr hab. klinicysta w Poznañskiej
Akademii Medycznej, po 46 latach odwiedzi³a swoje
ojczyste strony i dom rodzinny z jego nowymi lokatorami.
Poproszona po powrocie o dopisanie epilogu, podsumowuj¹cego wra¿enia i tamten etap ¿ycia, odpowiedzia³a: „Bolesny
to powrót. Nie, nie, lepiej nie wracajmy do opuszczonych
miejsc, do kraju utraconego dzieciñstwa, nie cofajmy siê do
minionych dni... Po prostu nie piszmy epilogów”. Polecam
Czytelnikom tê piêkn¹ i wzruszaj¹c¹ ksi¹¿kê.
Opracowa³a: Bo¿ena Migda

Otwórzmy drzwi
Chrystusowi Królowi! dc ze s .1
Wed³ug Ewangelii ten, kto chce do niego nale¿eæ, przygotowuje siê przez pokutê, a wchodzi doñ przez Wiarê
i Chrzest, który oznacza i sprawia wewnêtrzne odrodzenie
oraz daje udzia³ w pos³annictwie mesjañskim Chrystusa:
kap³añskim, królewskim i proroczym. Dlatego naszym
obowi¹zkiem jest wspó³pracowaæ w budowaniu Jego Królestwa na ziemi, któremu przeciwstawiaj¹ siê moce ciemnoœci.
Pos³uchajmy Jana Paw³a II, proroka naszych czasów, i nie
bójmy siê otworzyæ naszych serc Chrystusowi, przyjmijmy
Go do naszych rodzin, zanieœmy do szkó³, urzêdów, biur
i miejsc pracy, s³owem wszêdzie tam, gdzie siê toczy nasze
¿ycie. Niech Chrystus, który jest tak¿e Królem ludzkich serc
dla „swojej mi³oœci, która przewy¿sza naukê, oraz dla ³agodnoœci i ³askawoœci, któr¹ przyci¹ga dusze”, króluje w naszej
OjczyŸnie i w œwiecie. Wzorem w tym naszym budowaniu
Królestwa Chrystusowego niech bêdzie œw. Franciszek
z Asy¿u, który wype³ni³ wolê Chrystusa.
o. Salezy B. Brzuszek OFM

Z ¿ycia naszego Zakonu
W ¿yciu naszego Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów ka¿dego dnia ma miejsce wiele wydarzeñ godnych upowszechnienia, z których odnotowujemy tylko
Kongres Mariologiczny, zaœ o œmieræ dziennikarzateologa „LOsservatore Romano” oraz o œmierci dwóch
wybitnych profesorów uniwersyteckich napiszemy póŸniej.
Z udzia³em 450 uczestników i 200 mówców odby³ siê
w Lourdes w dniach od 4 do 8 wrzeœnia XXII Miêdzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny, zorganizowany
przez nasz¹ Miêdzynarodow¹ Papiesk¹ Akademiê Maryjn¹
na temat Objawienia Dziewicy Maryi miêdzy histori¹, wiar¹
i teologi¹. Temat ten omawiali naukowcy z 36 ró¿nych krajów pod przewodnictwem legata Benedykta XVI, kardyna³a
Paul Pouparda i prezesa Akademii, o. Vincenzo Battaglia OFM.
Rozwa¿ano tak¿e objawienia maryjne u œw. Franciszka
i niektórych œwiêtych Zakonu. Kongres, w którym bra³y
udzia³ nowe krajowe stowarzyszenia mariologiczne (Indie,
Bliski Wschód, Filipiny) i nowe grupy (Brazylia, Ecumenical
Society USA), potwierdzi³, ¿e Akademia powinna koordynowaæ prace naukowców i byæ coraz bardziej obecna w ró¿nych
kulturach, aby tworzyæ nowe oœrodki studiów i pobo¿noœci
maryjnej.
o. Salezy B. Brzuszek OFM
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90. rocznica wyzwolenia Krakowa
spod w³adzy zaborczej i odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê
W mijaj¹cym 2008 r. obchodziliœmy w Krakowie dwie
uroczystoœci: najpierw 90. rocznicê wyzwolenia Krakowa
spod w³adzy zaborczej, a tu¿ po niej 90. rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Obie rocznice obchodziliœmy
przede wszystkim z myœl¹ o przywódcach i ludziach, którzy,
nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, przyczynili siê do wywalczenia
naszej wolnoœci i niepodleg³oœci.
G³ówny dzieñ obchodów wyzwolenia Miasta przypad³ na
31 paŸdziernika. W uroczystoœci na Rynku G³ównym wzi¹³
udzia³ Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski, który wyg³osi³ do obecnych krakowian bardzo patriotyczne przemówienie. Potem odby³a siê zmiana warty
honorowej, œlubowanie nowoprzyjêtych stra¿ników miejskich i m³odzie¿y z klas gimnazjalnych oraz z³o¿enie
kwiatów pod tablic¹ pami¹tkowa przy wie¿y ratuszowej.
Odby³ siê te¿ tradycyjny bieg sztafetowy wokó³ Rynku
G³ównego o szablê kpt. Antoniego Stawarza, szczególnie
zas³u¿onego w wyzwoleniu Królewskiego Grodu spod okupacji austriackiej. By³ on inicjatorem akcji oswobodzenia
Krakowa. To na jego rêce austriacki komendant miasta
przekaza³ w³adzê Polakom, gdy¿ zdawa³ sobie sprawê, ¿e
opór jest bezcelowy, poniewa¿ krakowianie mieli doœæ wojny, obcych rz¹dów, a nade wszystko pragnêli pokoju i wolnoœci.
Tak naprawdê wszystko to da³a dopiero wolna i niepodleg³a
Polska, w czym Kraków ma te¿ swój znacz¹cy udzia³.
W dniach obchodów wyzwolenia Krakowa, które trwa³y
a¿ do 10 listopada, by³y otwarte liczne wystawy poœwiêcone
wyzwoleniu Krakowa, odbywa³y siê spektakle teatralne
i spotkania, a nawet Bal Charytatywny Niepodleg³oœci, zorganizowany przez Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y
Akademickiej. Zwieñczeniem obchodów by³o ods³oniêcie 10
listopada pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na
skwerze Jego imienia, opodal Domu Soko³a. By³ to ho³d
z³o¿ony przez mieszkañców Krakowa Osobie zwi¹zanej
z ich miastem, a jednoczeœnie wspania³e preludium do obchodów 90. rocznicy niepodleg³oœci naszej Ojczyzny.
Dzieñ 11 Listopada, dzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci, przywita³ nas wspania³¹ s³oneczn¹ pogod¹. Takiej iloœci ludzi
w dniu tego œwiêta Katedra Wawelska dawno nie ogl¹da³a.
Przed Msz¹ œw. w krypcie Katedry, przy grobie Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, zosta³y z³o¿one kwiaty. Tradycyjn¹
Mszê œw. w intencji Ojczyzny odprawi³ Kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz, który w homilii wspomnia³ Jana Paw³a II i Jego
troskê o nasz¹ Ojczyznê. Nie musimy daleko siêgaæ pamiêci¹, aby sobie przypomnieæ s³owa Naszego Papie¿a, ¿e ³atwiej jest wywalczyæ wolnoœæ ni¿ póŸniej j¹ utrzymaæ.
A obecna niewola, to nie tylko okupacja militarna, ale tak¿e
zale¿noœæ ekonomiczna, na przyk³ad w energetyce. Granica
wolnoœci jest bardzo p³ynna i mo¿na nieprzemyœlanym
rz¹dzeniem doprowadziæ do ponownego zniewolenia
narodu. Jesteœmy skazani na wspó³pracê, bo w obecnym
œwiecie nie da siê ¿yæ samemu, jednak dorobek naszych
Dziadów i Ojców, jak i nasz, nale¿y chroniæ i dbaæ o niego
ze szczególnym pietyzmem.
Po Mszy œw. patriotyczny pochód wszed³ na Drogê
Królewsk¹, zatrzymuj¹c siê przed Krzy¿em Katyñskim na
Placu œw. Idziego, gdzie zosta³y z³o¿one kwiaty przez
przedstawicieli „Rodzin Katyñskich”, Krakowa i Ma³opolski. Po czym uda³ siê na Plac Matejki do Grobu Nieznanego
¯o³nierza. Tam nast¹pi³y przemówienia przedstawicieli
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
one okazj¹ dozapoznania siêz celamiiformamidzia³aniaAkcji.
Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹ „Naszej Wspólnoty”.
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w³adz Krakowa, województwa i Ma³opolski oraz zaproszonych Goœci. Pogoda naprawdê nam sprzyja³a, takiej rzeszy
osób bior¹cych udzia³ w uroczystoœciach Plac Matejki dawno
nie widzia³. By³a to prawdziwie patriotyczna manifestacja.
Iloœæ z³o¿onych wi¹zanek kwiatów przez przedstawicieli
spo³ecznoœci Krakowa i Ma³opolski by³a imponuj¹ca. Dzieñ
ten wielu z nas nape³ni³ dum¹.
Boles³aw Kosior

Zmiany w Oddziale Akcji Katolickiej
na Azorach
Drodzy Parafianie, Szanowni Mieszkañcy osiedla Azory!
Pragnê Pañstwa poinformowaæ o zmianach, jakie nast¹pi³y
w Oddziale Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Od 6 listopada nowym prezesem
Akcji Katolickiej w naszej franciszkañskiej parafii jest Pani
El¿bieta Su³ek. Tym samym zakoñczy³ siê dziesiêcioletni okres sprawowania przeze mnie funkcji prezesa Akcji Katolickiej w naszej parafii.
Pozwólcie, ¿e t¹ drog¹ podziêkuje wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do jej rozwoju i dzia³ania Oddzia³u. Trudno
mi Ich wymieniæ, poniewa¿ nie jestem w stanie znaæ wszystkich, którzy nas wspierali, wspomagali i wspó³dzia³ali
z nami, a nie chcia³bym kogoœ pomin¹æ. Chcia³bym te¿ Pañstwa
zapewniæ, ¿e nie odchodzê z parafii. W dalszym ci¹gu bêdê
pracowa³ w redakcji „Naszej Wspólnoty” i pe³ni³, co drugi
poniedzia³ek, dy¿ury radnego miasta Krakowa w pokoju Akcji Katolickiej przy kancelarii parafialnej. Mo¿na te¿ bêdzie,
tak jak dotychczas, umówiæ siê ze mn¹ na spotkanie indywidualne poprzez dy¿uruj¹c¹ osobê w ka¿dy poniedzia³ek
w siedzibie Akcji Katolickiej. Maj¹c teraz trochê wiêcej
czasu, opiszê pokrótce ten dziesiêcioletni okres dzia³ania
Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej w naszej parafii.
Dla mnie by³ to okres szczególny, bo budowy od podstaw
Akcji Katolickiej w naszym V Dekanacie. Do tego trzeba dodaæ, ¿e trwa³ on podczas pontyfikatu naszego Papie¿a Jana
Paw³a II. To przecie¿ za jego wstawiennictwem zosta³a odbudowana Akcja Katolicka w Polsce, zlikwidowana po wojnie przez re¿ym komunistyczny. Nasz Oddzia³ AK oparty
zosta³ na bazie osób bardzo zwi¹zanych z nasz¹ parafi¹
i naszymi Ojcami Franciszkanami. Myœlê, ¿e w dalszym
ci¹gu bêdziemy dzia³aæ na rzecz rozwoju naszej parafii, id¹c
drog¹ aposto³ów œwieckich. Kierunki dzia³anie nie mog¹ ulec
zmianie, poniewa¿ okreœla je statut AK, który mówi o ¿yciu
i pracy dla Chrystusa Króla Wszechœwiata i Jego Koœcio³a.
Mamy to realizowaæ poprzez przyk³adne ¿ycie katolika oraz
udzia³ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, wprowa-dzaj¹c w ¿ycie
zasady Katechizmu Koœcio³a Katolickiego.
Tak wiêc na pewno bêdzie on wzorcem dla wszystkich, ale
urzeczywistnianym przez ka¿dego wed³ug w³asnych mo¿liwoœci i otrzymanych darów od Pana. Kiedyœ ka¿dy z nas
bêdzie musia³ zdaæ sprawozdanie przed Nim, jak wykorzysta³ talenty, którymi zostaliœmy obdarzeni.
Sk¹pe ³amy naszego pisma „Nasza Wspólnota” narzucaj¹
pewne ograniczenia. Zatem Pozwolicie Pañstwo, ¿e koñcz¹c,
z³o¿ê mojej nastêpczyni Pani mgr El¿biecie Su³ek ¿yczenia
Bo¿ej opieki oraz wsparcia w dzia³aniu zas³u¿onego dzia³acza przedwojennej Akcji Katolickiej, mêczennika za wiarê,
b³. Stanis³awa Kostki Starowieyskiego, beatyfikowanego
13 czerwca 1999 r. przez Jana Paw³a II. Króluj Nam Chryste!
Boles³aw Kosior
Dy¿ury Boles³awa Kosiora, radnego miasta Krakowa:
Pokój Akcji Katolickiej obok kancelarii parafialnej
Poniedzia³ek 8.12.2008 – od godz. 13:30 do14:30;
Poniedzia³ek 22.12.2008 – od godz. 13:30 do 15:30

