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Drodzy Czytelnicy! To ani wielcy, ani piêkni, ani uczeni, lecz proœci pasterze rozpoznali znak czasu, zawierzyli wezwaniu gwiazdy betlejemskiej i udali siê na spotkanie Boga. ZnaleŸli Go w ciszy, w skromnej stajence. Tak jak oni, tak¿e i my
uwierzmy, ¿e to Dzieciê niesie nam Dobr¹ Nowinê: Bo¿y pokój, dobro i zbawienie.
Z wielk¹ pokor¹ i wiar¹ proœmy: Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw ojczyznê mi³¹. Niech na naszym osiedlu,
w naszych sercach i domach trwale zagoœci mi³oœæ wzajemna, pokora i zrozumienie. Zaœ dotkniêci chorob¹, bezrobociem lub innymi przeciwnoœci losu, niech u Bo¿ego ¿³obka znajd¹ si³y wytrwania, pocieszenie i zaczerpn¹ nadziei.
Redakcja „Naszej Wspólnoty”

Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXII)

Wigilijny pusty talerz
Wszystko ju¿ przygotowane na stole. Œwi¹teczny dom,
œwi¹teczne mieszkanie. Zapach ugotowanych na tê wyj¹tkow¹
okazjê potraw. Dodatkowy wigilijny pusty talerz. Zapach
choinki. Pierwsze gwiazdy na niebie. Coraz g³oœniej dochodz¹ce echa kolêd. W d³oniach œnie¿nobia³y op³atek. ¯yczenia.
Rozpakowywanie prezentów. A¿ tu nagle dzwonek do drzwi.
Zdziwienie, konsternacja i niepewnoœæ, bo któ¿ to mo¿e byæ
o tej porze, w³aœnie teraz, w Wigiliê, gdzie mia³o byæ tak
rodzinnie, tylko w najbli¿szym i najbardziej kochaj¹cym siê
gronie? Czy wyobra¿asz sobie taki scenariusz? Co uczyniæ wiêc
z pustym talerzem na stole? Tak naprawdê, dla kogo jest on
przeznaczony? Mo¿e osoba za drzwiami, to w³aœnie sam
Chrystus w ludzkiej postaci? A my zamieniliœmy siê jedynie
w stró¿ów tradycji, bo tak wypada, gdy zasiadamy do œwiêtowania Bo¿ego Narodzenia. I tak szczerze mówi¹c ma³o nas to
obchodzi, czy i gdzie narodzi³ siê Mesjasz. Niemiecki filozof
Fryderyk Nietzsche pewnego dnia biega³ po mieœcie w jasny
dzieñ z zapalon¹ latarni¹, wo³aj¹c: „Szukam… szukam Boga!”
Kiedy naœmiewano siê z niego, odpowiedzia³: „Otó¿ powiadam wam: My Go zabiliœmy”. Po czym cisn¹³ latarniê o ziemiê, która rozprys³a siê na setki kawa³ków i zgas³a. Jeszcze na
koniec dorzuci³ zdanie: „Na có¿ wam koœcio³y, one s¹ tylko
grobowcami martwego Boga!” Jak¿e pora¿aj¹ce to s³owa, nad
którymi trzeba siê jednak zastanowiæ. Bo ³atwo jest œwiêtowaæ,
stawiaæ choinki, byæ wiernym tradycji, ale wiary w Boga przy
takim stole mo¿na nie odnaleŸæ, gdy¿ wci¹¿ te same uprzedzenia, ta sama bylejakoœæ, p³ytkoœæ, powierzchownoœæ.
Chrystus przychodz¹c na œwiat pokaza³ wszystkim jak byæ
cz³owiekiem. Dlatego do swojego ¿³óbka zaprasza wszystkich:
bogatych i biednych, mêdrców i pogardzonych, którzy dla
œwiata nic nie znacz¹. Ka¿dy ma swoje miejsce przy ¿³óbku, bo
Bóg nie czyni ¿adnej ró¿nicy, st¹d te¿ zamieszka³ poœród nas,
aby zbawiæ ka¿dego cz³owieka. Jak prze¿yjesz to Bo¿e
Narodzenie zale¿y od ciebie. Mo¿esz ubraæ ten czas tylko
w symbole, w kolorowe œwiat³a i bombki, tylko ¿e wtedy
wigilijny pusty talerz zakurzy siê szybko i trzeba bêdzie go
usun¹æ na bok. Gdy z wiar¹ prze¿ywasz narodziny Boga, bêdziesz przed Nim szczery. Bo wzi¹æ w takim dniu Jezusa
w ramiona, to nic innego jak pragn¹æ zostaæ przemienionym. To
równie¿ samemu umieæ wyci¹gn¹æ ramiona do innych ludzi
i nie przechodziæ obojêtnie obok tych, co mo¿e nas skrzywdzili,
zadali rany, zapomnieli, co znaczy kochaæ. Od narodzin a¿ po
swoj¹œmieræJezuswyci¹garamionawstronêcz³owieka.Nieczyñwiêc
z Niego martwego symbolu. Spróbuj odnaleŸæ œwie¿y zapach wiary.
Eligiusz Dymowski OFM

Œpij Jezusku ...
Œpij Jezusku, œpij malutki
luli, luli, luli.
Matuœ kupi nowe butki,
Matuœ Ciê otuli.
Matuœ szepnie Ci na ucho:
czy Ty wiesz Kochanie?
Polskim dzieciom marzn¹ nó¿ki
w zimnym Kazachstanie.
Œpij Jezusku, z³ota gwiazdko,
Kryszta³owa roso.
Anio³owie s³odkie ciasto
Tobie wnet przynios¹.
Jeden z nich, co gra na lirze
Lekko sfrunie z nieba.
Wiesz Jezusku na Sybirze
Dzieciom braknie chleba
WeŸmiesz ciastko, weŸmiesz butki
i ciep³e ubrania.
Pójdziesz, by rozpêdziæ smutki
w zimnym Kazachstanie.
Srebrny ksiê¿yc z mlecznej drogi
zbierze mleko s³odkie.
Matuœ spiecze Ci pierogi
dla polskiej sierotki.
Miœ przyniesie plaster miodu,
Pójdzie z Jezusikiem.
By nie zna³y dzieci g³odu
Na Sybirze dzikim.
By w noc dzik¹, by w noc œwiêt¹
Z³a niedola prys³a.
¯eby ka¿dy dziœ pamiêta³,
¯e gwiazda zab³ys³a.
Waleria Iwankiewicz-Grynkiewicz
(Wiersze ze stepu, Kraków 2000, s. 34-35)
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Informacje Duszpasterskie
Drodzy Parafianie! Z roratnych têsknot Adwentu
wprowadza nas w œwiêt¹ noc betlejemsk¹ Wilia polska.
Z codziennej rzeczywistoœci ¿yciowej jakby wszystko
z nas opada³o, co nie jest prawd¹ i pokojem. W atmosferze tradycyjnych obrzêdów rozpoczyna siê ta jedyna
w swym rodzaju Uczta Wieczorna. £amie siê i dzieli
op³atek bia³y, ¿³óbkiem znaczony, jakby z o³tarza wziêty.
To przaœny chleb pojednania, mi³oœci i braterstwa.
W dniach po Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia i po Nowym
Roku przybêdziemy do Waszych domów z wizyt¹ duchow¹,
ale ju¿ teraz, dziel¹c siê kruszyn¹ bia³ego op³atka, ¿yczymy
Wam dobrego zdrowia, pokoju w duszy i radoœci serca,
a nade wszystko – obfitych b³ogos³awieñstw i ³ask od Dzieci¹tka Jezus i Jego Niepokalanej Matki. Niech Wasze domy
i Wasze serca wype³ni Bo¿y pokój i szczêœcie.
Duszpasterze
1.01.2009 – Czwartek: Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki. Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê, a o godz. 19 Nieszpory kolêdowe.
2.01. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y; o godz. 17 Msza œw. dla nich; o godz. 18
nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa; o godz. 18.30
– Msza œw. w intencji Misji œwiêtych i Misjonarzy.
3.01. – Sobota: zapraszamy na „Wieczór z Janem Paw³em II”
o godz. 21.
5.01. – Poniedzia³ek: rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej
w Rodzinach Naszej Parafii. Prosimy, aby w czasie wizyty
na stole by³ krzy¿, œwiece i woda œwiêcona.
6.01. – Wtorek: Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech
Króli): Msze œwiête o godz. 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10, 17, 18:30;
o godz. 19 adoracja Najœw. Sakramentu, o godz. 20 ostatnia
Msza œw.
8.01. – Czwartek: od godz. 9 kap³ani udadz¹ siê z pos³ug¹
sakramentaln¹ do chorych parafian; o godz. 16:30 Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia, a 17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
11.01. – Niedziela: o godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca i zmiana tajemnic ró¿añcowych.
25.01. – Niedziela: o godz.16 Msza œwiêta w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydzia³ Pedagogiczny Wy¿szej Szko³y FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje
Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest u³atwienie poznania i rozumienia ksi¹g Pisma Œwiêtego.
W kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy zainteresowany Pismem Œwiêtym.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
www.ignatianum.edu.pl/Wydzia³ Pedagogiczny/studia
podyplomowe i kursy
Zg³oszenia udzia³u w kursie mo¿na kierowaæ na adres
elektroniczny: zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl; a tak¿e na adres: ks. Zbigniew Marek SJ,
ul. Zaskale 1 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.
Pod tymi adresami mo¿na te¿ uzyskaæ dodatkowe informacje o kursie. Jego organizatorzy prosz¹ o do³¹czenie do korespondencji listownej koperty z podanym
adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym.
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K¹cik Chorych

Œwiêtuj¹c Narodzenie Pañskie
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, ze wzglêdu na ich rodzinny
charakter, nale¿¹ do najbardziej lubianych œwi¹t chrzeœcijañskich. Okres Bo¿ego Narodzenia rozpoczyna siê wieczorem 24 grudnia, w Wigiliê Narodzenia Pañskiego i trwa
do niedzieli Chrztu Pañskiego, czyli do pierwszej niedzieli
po uroczystoœci Objawienia Pañskiego (Trzech Króli). Najstarszy przekaz o obchodzeniu œwiêta Bo¿ego Narodzenia
pochodzi z Rzymu z pocz¹tku IV w. Wynika z niego, ¿e
œwiêtowano je 25 grudnia, w dniu zimowego przesilenia dnia
z noc¹, w dniu obchodów pogañskiego œwiêta narodzin
s³oñca. Chrzeœcijanie wybrali tê symboliczn¹ datê, aby kultowi s³oñca przeciwstawiæ narodzenie Jezusa Chrystusa,
który jest œwiat³oœci¹ œwiata.
Pan Jezus przyszed³ na ziemiê 2008 lat temu, ale On przychodzi ilekroæ zapraszamy Go do naszych serc, i przyjdzie
w swoim uwielbionym ciele w chwale i blasku, bo tak zapowiedzia³. Czêsto, przyt³oczeni w³asnym cierpieniem i rozmiarami z³a wokó³ nas, nasza wiara w zwyciêstwo dobra
gaœnie, bo zapominamy, ¿e Ten, który przyszed³, ju¿ nie odejdzie, albowiem mieszka z nami a¿ do chwili, gdy pojawi siê
w chwale, aby nas do niej wprowadziæ. ,,I ju¿ zawsze z Nim
bêdziemy” (1Tes 4,17).
o. Bogdan Reczek OFM

List Siostry Misjonarki z Afryki
Afryka-Kamerun, dnia 23 listopada 2008 r.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodnemu Ojcu Gwardianowi Markowi Œlewie, Ojcu
Proboszczowi Jackowi Komanowi i wszystkim Ojcom oraz
wszystkim Mieszkañcom Parafii Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny i naszym Siostrom ze Zgromadzenia na Azorach, Siostra Gizela ze swoj¹ Wspólnot¹
z Misji w Kamerunie, przepe³niona wdziêcznoœci¹, pragnie
podziêkowaæ za modlitwê i z³o¿one ofiary, dziêki którym
mog³yœmy uzupe³niæ braki na naszej Misji: g³odnym daæ
chleb, dzieciom zakupiæ lekarstwa i przybory szkolne. Wasza
ofiarnoœæ na biedê drugiego cz³owieka jest bardzo znacz¹ca.
Osobiœcie jestem bardzo wzruszona Waszym zaanga¿owaniem siê w niesienie nam pomocy.
Aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y w pe³ni radoœci¹,
pragniemy do³¹czyæ tak¿e nasze najserdeczniejsze ¿yczenia:
niech Odwieczne S³owo Bo¿e, które w ciszy Betlejemskiej
stajenki narodzi³o siê w ludzkim ciele, wyleje przeobfite
³aski na ca³¹ Wspólnotê Parafialn¹.
Zapewniaj¹c o naszej pamiêci w modlitwie, ¿yczymy
Ojcom Franciszkanom, aby œwiadectwo ich ¿ycia oddanego
Bogu poprzez s³u¿bê ludziom, pomog³o oœwietliæ drogê do
Najœwiêtszej Duszy Dzieci¹tka Jezus. Z serdeczn¹ wdziêcznoœci¹ i pamiêci¹ w modlitwie.
S. Gizela Spórna, ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej
Duszy Chrystusa Pana, ze swoj¹ Wspólnot¹ misyjn¹

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
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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Krakowianki
od Czêstochowskiej Pani
Z Pani¹ Bogumi³¹ Pedrycz „od Matki Boskiej Czêstochowskiej” rozmawia Andrzej Stoch.
Pani Bogumi³o, gdy idê w procesji, zawsze podziwiam
panie w krakowskich strojach nios¹ce piêknie przystrojone feretrony. Czy w naszej parafii jest jakieœ bractwo
od feretronów?
– Nie. Nie ma ¿adnego bractwa. Do ka¿dego obrazu, czy
figury s¹t cztery niewiasty. Z góry wiemy, kiedy mamy
wyst¹piæ, wtedy przychodzimy wczeœniej, odpowiednio
ubrane, i niesiemy swój obraz, bo tak siê nale¿y. Oczywiœcie
znamy siê i czasem spotykamy na nabo¿eñstwach. Nie ma
¿adnej formalnej organizacji.
Proszê nam przedstawiæ wasz¹ „czwórkê od Maryi
Panny”?
– S¹ to Irena Bieszcz, El¿bieta Franaszek, Stasia Olesiñska i ja.
Mówiono mi, ¿e to Pani kieruje wasz¹ grup¹.
– Czasem s¹ sprawy, którymi ktoœ jeden musi siê zaj¹æ,
zdecydowaæ: ma byæ tak, czy tak.
Jakie to s¹ sprawy?
– Opieka nad feretronem, to znaczy sta³a konserwacja,
staranie o jego dekoracjê i jej wykonanie, o materia³y, kwiaty,
umawianie siê, czasem poszukanie zastêpstwa do niesienia.
Proszê nam powiedzieæ o sobie. Czy Pani jest rodowit¹
krakowiank¹?
– Pochodzê z Siedlec pod Warszaw¹. Moi rodzice byli rolnikami. Rodzice, tak jak i dziadkowie byli gorliwymi katolikami, a ich wiara przesz³a na ca³¹ nasz¹ rodzinê. Gdy brat
by³ w wojsku, pojecha³am na jego przysiêgê i tam pozna³am
swojego mê¿a. To by³ 1963 rok. Niedawno by³o 45-lecie
naszego ma³¿eñstwa. M¹¿ pracowa³ najpierw w Kielcach,
potem dosta³ pracê w Krakowie, w MPK. Przez niego w 1969
roku dostaliœmy mieszkanie na Azorach.
Zapewne wtedy zg³osi³a siê Pani w parafii i podjê³a ten
obowi¹zek?
– Proboszcz, o. Lucjusz, og³osi³, ¿e s¹ feretrony i figury,
i potrzeba kobiet do ich noszenia.
Ile to ju¿ lat w ten sposób udziela siê Pani w naszej
parafii?
– Od 1975 roku. Na pocz¹tku jednak przez 3 lata chodzi³am
z figur¹ œw. Antoniego. Potem nosi³am feretron Matki Bo¿ej
z Sercem Pana Jezusa. Przed laty, w 1982 roku, proboszcz
o. Lucjusz powierzy³ nam obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, œwie¿o ufundowany z okazji 600-lecia obecnoœci
Obrazu na Jasnej Górze. Poniewa¿ ten obraz powierzy³ mojej
opiece, dlatego nie mogê Go zawieœæ. Od tamtego czasu
opiekujê siê nim, wraz z pozosta³ymi paniami dbam o niego,
strojê i noszê.
Mówi Pani: „obraz..., obraz...”. Kiedyœ feretrony nazywano ruchomymi o³tarzami. W 1866 roku w „Przegl¹dzie
krakowskich tradycyj...” J. £epkowski pisa³, ¿e w procesji
na Bo¿e Cia³o, gdy „biskup zstêpuje z N. Sakramentem
z Wawelu...”, by³o „prawie sto o³tarzy ruchomych dŸwiganych przez strojne dziewczêta”. Dla ludzi by³y to o³tarze.
Przed nimi klêkano i modlono siê.
– Sam pan widzi, jak czasy siê zmieni³y. Mniej pobo¿noœci,
mniej feretronów.
Dziêki wam pozosta³y „strojne dziewczêta” ubrane po
krakowsku. Chwa³a wam za podtrzymywanie tej tradycji.
– Pocz¹tkowo nie mia³yœmy takich piêknych strojów
i chodzi³yœmy ubrane czarno-bia³o. Dopiero póŸniej, pani
Szmigalska namówi³a nas do zafundowania sobie krakowskich strojów i w tym pomog³a nam.
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Ka¿da z pañ musia³a sobie sama ufundowaæ kosztowny
strój krakowski?
– Nie koniecznie. Czêsto stroje s¹ przekazywane, np. po
osobie zmar³ej. One s¹ tak szyte, z ukrytymi rezerwami, ¿e
bez trudu mo¿na je zmniejszyæ lub zwiêkszyæ. S³u¿¹ ró¿nym
osobom i na ró¿ne okazje. Ela Franaszak chodzi ze swoim
strojem na pielgrzymki krakowskie do Czêstochowy.
I chwa³a Bogu! Trzeba je pokazywaæ. „By³o, nie by³o”,
tu s¹ Azory, dawniej Bronowice, Krowodrza serce tradycji ludu krakowskiego. Pomówmy jeszcze o tych paniach
nosz¹cych feretrony, których z nami ju¿ nie ma.
– Jak ja siêgam pamiêci¹, z tych, co zna³am, do Pana
odesz³y: Maria Romek, Maria Tekeli, W³adys³awa Kupiec.
Nosi³a te¿, a dziœ na wózku jeŸdzi Stefania Skowronek.
Czasem któraœ z Pañ nie mo¿e wyst¹piæ. Czy wtedy
³atwo jest znaleŸæ zastêpstwo?
– Nie, nie ³atwo. Dziœ coraz trudniej o chêci, a i same chêci
nie wystarcz¹. Oprócz odrobiny si³y i w³aœciwego zaanga¿owania trzeba byæ odpowiedniego wzrostu. Nios¹ce z przodu,
jak te¿ te z ty³u musz¹ byæ jednakowo wysokie. Wiem, ¿e
pani Chmielowa od feretronu z Sercem Pana Jezusa ma problem ze skompletowaniem sk³adu. Mo¿e ktoœ jest chêtny.
Mnie jakoœ siê uda³o skompletowaæ dobry zespó³.
Przypuszczam, ¿e takie panie „na zastêpstwie” póŸniej
wchodz¹ do „czwórki”?
– Tak. Bardzo czêsto tak siê dzieje, choæ z tym te¿ ró¿nie bywa.
Czy udziela siê Pani tak¿e w innych grupach dzia³aj¹cych w naszej parafii?
– Od 1979 roku jestem zelatork¹ Kó³ka Ró¿añcowego,
a od 1991 nale¿ê do Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
Na koniec, co Pani chce powiedzieæ mieszkañcom
naszej parafii?
– Wiele razy s³ysza³am, ¿e chodzenie do koœcio³a, modlitwa,
to nie wszystko. Trzeba jeszcze byæ uczynnym, robiæ coœ nie
tylko dla Boga i dla siebie, ale tak¿e dla innych. Wed³ug mnie,
wa¿ne jest podtrzymanie tradycji, z której wyrastamy. Trzeba
zachowaæ te wartoœci dla przysz³ych pokoleñ. Szkoda tylko, ¿e
nie wszyscy to rozumiej¹ i chêtnych do pracy jest ma³o. Moim
pragnieniem jest, aby wiêcej naszych parafian w³¹czy³o siê do
pomocy w naszych parafialnych akcjach, przede wszystkim
w procesjach, jak równie¿ do pomocy naszym parafianom
starszym i bardziej biedniejszym od nas.
Dziêkujê Pani za rozmowê i ca³ej czwórce ¿yczê si³ i dobrego zdrowia na d³ugie lata.
– Dziêkujemy. Daj Bo¿e!

Z wydarzeñ w naszym Zakonie
Ma³e okienko pojednania pomiêdzy Kore¹ Pó³nocn¹
i Po³udniow¹
Mo¿e siê cieszyæ Zakon Braci Mniejszych i Koœció³, ¿e
jeden franciszkanin bêdzie dzia³aæ w Centrum niesienia pomocy ludziom ubogim w Korei Pó³nocnej. Jego obecnoœæ
wyra¿a i g³osi pokój, pojednanie, solidarnoœæ, powiedzia³
Agencji Minister Generalny o. José Rodriguez Carballo
OFM. W Centrum S³u¿by dla Pokoju w strefie Pyongyang
bêdzie pracowa³ o. Pawe³ Kim Kwon-soon OFM z Korei
Po³udniowej. Jego zadaniem bêdzie, pocz¹wszy od stycznia
2009 r., do¿ywianie i niesienie pomocy 1500 robotnikom
i ich rodzinom oraz udzielanie darmowej pomocy medycznej
najbiedniejszym i s³abym w ambulatorium, którym bêdzie
dysponowa³. Otwarcie Centrum jest wyrazem solidarnoœci
Koreañczyków z Po³udnia z ich braæmi z Pó³nocy, a dla Zakonu pe³nieniem pos³annictwa œw. Franciszka – niesienie
pokoju.
o. Salezy B. Brzuszek OFM
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13 Grudnia…

Biblioteka parafialna poleca

Dnia 13 grudnia up³ynê³a 27. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w PRL-u. Decyzjê o wydaniu Narodowi wojny
podjê³a Rada Pañstwana polecenie Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego. W³adza, która sama nazwa³a siê ludow¹ i mieni³a
siê obroñczyni¹ przede wszystkim robotników i ch³opów, wyst¹pi³a przeciw w³asnemu Narodowi. Oczywiœcie, w³adza ta,
narzucona nam si³¹ przez obce mocarstwo, jakim by³ ZSRR,
wmawia³a nam, ¿e d¹¿¹c do komunizmu, budujemy sprawiedliw¹ Polskê. I w imiê tej utopijnej mrzonki wprowadzano system, dla którego cz³owiek w ogóle siê nie liczy³. Ludobójstwa
w skali niewyobra¿alnej dokonane przez ten system na wielu narodach oraz niezliczone morderstwa teraz mamy mo¿liwoœæ os¹dziæ.
Dnia 5 grudnia 1981 roku na posiedzeniu KC PZPR zapad³a decyzja, aby 13 grudnia 1981 roku na ca³ym terytorium
Polski wprowadziæ stan wojenny. Zmilitaryzowano radio,
telewizjê, szpitale i zak³ady pracy. Kilka tysiêcy dzia³aczy
SOLIDARNOŒCI trafi³y do wiêzieñ i obozów internowania.
Kilkadziesi¹t tysiêcy wyrzucono z pracy z tzw. „wilczym
biletem”, tzn. bez mo¿liwoœci podjêcia sta³ej pracy. Nadal
przemilcza siê, ¿e ponad 100 tysiêczn¹ rzeszê Polaków zmuszono do emigracji z biletem w jedn¹ stronê, a wiêc bez
mo¿liwoœci powrotu do Ojczyzny. By³ to bardzo prosty
sposób, stosowany przez ludzi re¿imu Jaruzelskiego, pozbywania siê niewygodnych osób. Polega³ on na szanta¿u: proponowano wyjazd z Polski, a w przypadku odmowy mówiono
dzieciom, ¿onie lub mê¿owi, ¿e mo¿e siê im coœ staæ. I nie
by³y to ¿arty. W okresie stanu wojennego, tj. od 13 grudnia
1981 roku do jego zakoñczenia 22 lipca 1983 roku, jak i póŸniej
a¿ do roku 1989 zginê³o kilkaset osób, wœród których byli ksiê¿a
i dzia³acze „Solidarnoœci”. Wiêkszoœæ tych zabójstw nie zosta³a
wyjaœniona, na przyk³ad ze wzglêdu na nieznanych sprawców.
Do tej pory trwaj¹ dyskusje ilu Polaków naprawdê straci³o
¿ycie. Bo chodzi tu nie tylko o osoby, które zosta³y zamordowane lub zakatowane przez ludzi re¿imu komunistycznego, tj.
SB, ZOMO i MO, lecz równie¿ o osoby, które zmar³y, bo nie
mia³y mo¿liwoœci wezwania pomocy, gdy¿ nie dzia³a³y telefony.
Czas wprowadzenia stanu wojennego nie by³ przypadkowy. Nadchodzi³ bowiem czas poboru do wojska roczników
„ska¿onych Solidarnoœci¹”, których trudno by by³o u¿yæ
przeciw Narodowi. W s³u¿bach mundurowych powstawa³y
niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. Oceniono te¿, ¿e spo³eczeñstwo jest os³abione ci¹g³ym zmaganiem siê z pokonywaniem
trudnoœci ¿ycia codziennego, przede wszystkim ze zdobywaniem ¿ywnoœci i podstawowych rzeczy do prowadzenia
gospodarstw domowych. I chyba to jest moment, na który
historycy ma³o zwracaj¹ uwagê. By³o to dzia³anie psychologiczne, gdy¿ nadchodzi³y Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Dzisiaj jasno mo¿emy oceniæ, ¿e 10-milionowy ruch spo³eczny o nazwie NSZZ „Solidarnoœæ” zagra¿a³ ówczesnej
w³adzy, której kierownictwo by³o w Moskwie. Wspólnie realizowano interesy nie Polski i Polaków, ale Komunistycznej
Partii ZSRR. Uwa¿am, ¿e dopóki ¿yj¹ œwiadkowie, nale¿y
ich wiedzê o tamtych latach i wydarzeniach wykorzystywaæ
we wszelkich publikacjach, aby w przysz³oœci naszej OjczyŸnie nic podobnego siê nie przytrafi³o.
Obecnie tak¿e mamy czas przedœwi¹teczny, ale ma on diametralnie inny charakter ni¿ tamten sprzed 27 lat. Nikt nie
rozdziela rodzin, mamy zaopatrzenie w sklepach, o jakim
w tamtych czasach mogliœmy tylko pomarzyæ. Mo¿e nie
u wszystkich z nas jest dostatnio, ale jesteœmy Wolnym
Narodem. Robimy zbiórki charytatywne na rzecz osób potrzebuj¹cych, a nie paczki na rzecz wiêzionych i internowanych.
Nadchodzi czas œwi¹teczny i rodzinny – pozostañmy
w tym klimacie pod opiek¹ Dzieci¹tka Jezus.
Boles³aw Kosior

Jan Uryga, Wigilijny op³atek, Wyd. Duszpasterstwa
Rolników, W³oc³awek 2002.
To ju¿ ostatnie adwentowe chwile, chwile pe³ne refleksji ,
radosnego wyczekiwania i osobliwego napiêcia, jakie towarzyszy przedœwi¹tecznym dniom. Wnet zabrzmi kolêda i rozraduj¹ siê nasze serca obfitoœci¹ Bo¿ych darów. Jak co roku
przy wigilijnym stole, wzajemnie pogodzeni, bêdziemy siê
dzieliæ wzruszeniem i nadziej¹.
Pojednanie, wyra¿one w geœcie wyci¹gniêtej rêki z op³atkiem, to szczególny rys polskiej tradycji œwiêtowania Bo¿ego Narodzenia, „symbol który zrozumieæ mo¿e tylko dusza
Polaka i to pod ka¿d¹ szerokoœci¹ geograficzn¹” pisze Jan
Uryga w prezentowanej publikacji.
Zgodziæ siê musimy z autorem, ¿e op³atek od zawsze by³
swoistym i niepowtarzalnym znakiem jednoœci Polaków.
Towarzyszy³ kolejnym pokoleniom emigrantów, zes³añcom
i ¿o³nierzom walcz¹cym na wszystkich frontach. Przesy³any
w listach, nierzadko oblany ³zami ¿alu i têsknoty, pozwala³
choæ myœl¹ ³¹czyæ siê z najbli¿szymi w tym niezwyk³ym misterium rodziny.
Chocia¿ ³amanie siê op³atkiem jest zwyczajem typowo
polskim, to jego wymowa siêga ponad narodowe podzia³y.
To niezwyk³y chleb pokoju i braterskiej zgody, drogi sercu
ka¿dego wierz¹cego tym bardziej, ¿e jest chlebem na ¿ycie
wieczne. Ksi¹¿ka Jana Urygi w skrótowy sposób przybli¿a
tê wielowiekow¹ tradycjê, bêd¹c¹ dalekim echem form kultu
i ¿ycia wspólnotowego pierwszych chrzeœcijan, o których
œw. £ukasz pisa³, ¿e „trwali oni w nauce aposto³ów i we
wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwie”(2.42-46).
Op³atek (od ³ac. oblatum – dar ofiarny) wypiekany w formie
bia³ych, kruchych kr¹¿ków znany by³ ju¿ w staro¿ytnoœci.
W Europie pierwsi zaczêli go wypiekaæ benedyktyni z opactwa w Cluny. Oni te¿ wprowadzili zdobienie kr¹¿ków barankiem, nazywaj¹c taki op³atek agnuskiem. Do Polski op³atek
przyby³ wraz z chrzeœcijañstwem i pocz¹tkowo s³u¿y³ jedynie do sprawowania Mszy oraz konsekracji komunikantów.
Od po³owy XV w. zaczêto u¿ywaæ go równie¿ do celów
pozaliturgicznych. Z braku drogiego laku pieczêtowano nim
listy, bywa³ przek¹sk¹ do wina a smarowany miodem, by³
ulubionym przysmakiem dzieci. Op³atek mia³ te¿ swoje miejsce w wierzeniach i zwyczajach ludowych. W noc Wigilijn¹
barwionym op³atkiem dzielono siê ze zwierzêtami: „z czerwonego koniom, by narowiste by³y, œmiglejsze od myœli,
z ¿ó³tego – krowom, co by ich mleko by³o maœlane niczym
majowa ³¹ka w mleczach, zaœ z b³êkitnego owcom, by siê
we³ni³y jako ob³oki na niebiosach”.
Dziœ, jak przed wiekami, wypiekiem op³atków zajmuj¹ siê
g³ównie zakony i zgromadzenia zakonne, zgodnie ze star¹,
prost¹ receptur¹. I jak od wieków, op³atek pozostaje dla nas
wyj¹tkowym znakiem Bo¿ej mi³oœci. Przedmiotem czci i najwy¿szych wzruszeñ.
„Ka¿de prze³amanie siê op³atkiem powinno byæ dla nas
wielkim prze¿yciem i nie mo¿e byæ sprowadzane jak troskliwie napomina autor tylko do mechanicznego gestu wigilijnej tradycji. Powinno byæ czynnoœci¹ niemal liturgiczn¹,
wyp³ywaj¹c¹ z najg³êbszych pok³adów ludzkiego jestestwa.
Czêsto wbrew naszej woli, wbrew rozs¹dkowi, trzeba
wyci¹gn¹æ rêkê, by wraz z biel¹ op³atka i symbolik¹, któr¹
on niesie, ust¹pi³y wszelkie urazy i uprzedzenia, a wówczas
Bóg stanie poœród nas”.
Wszystkim Czytelnikom ¿yczê Œwi¹t pe³nych radoœci i pokoju, bez poœpiechu trosk i zmartwieñ. „Bóg staje siê
cz³owiekiem, by spotkaæ ka¿dego z nas. Pozwólmy, by ta
wielka tajemnica przemienia³a nasze ¿ycie” (Jan Pawe³ II).
Oprac. Bo¿ena Migda

