Rok XV

Marzec 2009

Nº 3 (167))

Umi³owani Parafianie w Chrystusie Zmartwychwsta³ym!
Niedziela Wielkanocna upamiêtniaj¹ca cud Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa doprowadza nas podstaw naszej
wiary. Ka¿dy, kto chce pog³êbiæ swoj¹ wiarê, powinien przychodziæ do pustego grobu Chrystusa, aby wci¹¿ na nowo
prze¿ywaæ duchowe spotykanie z Chrystusem Zmartwychwsta³ym. Maryja, Jego Niepokalana Matka, sw¹ d³oni¹
wskazuje nam Go ¿yj¹cego poœród nas w Koœciele i wzywa, abyœmy byli œwiadkami Jego Zmartwychwstania. Szczególnie dziœ On nas potrzebuje. Potrzebuje mnie, ciebie, nas wszystkich, abyœmy œwiadczyli o tej wspania³ej prawdzie, ¿e
cz³owiek jest przeznaczony do ¿ycia wiecznego, ¿e ¿ycie jest mocniejsze od œmierci a mi³oœæ od nienawiœci.
Chrystus zmartwychpowsta³! Radosnego Alleluja ¿yczy
Wspólnota Braci Mniejszych – Franciszkanów

Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXIV)

Nawrócone serce … nie boli…
Otaczaj¹cy nas œwiat w zamyœle Bo¿ym zosta³ stworzony
jako piêkny i dobry (por. Rdz 1, 1-31). To niezwyk³e dzie³o od
prehistorii jest Ÿród³em podziwu, zachwytu i naukowych badañ.
Zmieniaj¹ siê lata, epoki, ca³e wieki… Cz³owiek wygnany
kiedyœ z raju zacz¹³ „po swojemu” uk³adaæ szczêœcie na tym
œwiecie: kocha³ i nienawidzi³; budowa³ i niszczy³; rodzi³ i zabija³. Jakby by³o tego wszystkiego ma³o, ten paradoks ludzkiej
pychy i nienawiœci wdziera siê nieustannie do naszego ¿ycia.
Dalej wiêc cz³owiek buntuje siê, udoskonala narzêdzia zbrodni
i z przewrotn¹ min¹ udaje filantropa, dobrego ducha, hojnego
darczyñcê. Chore ludzkie serce nie mo¿e wiêc upiêkszyæ
œwiata, dodaæ mu blasku i chwa³y. Stad te¿ nieustannie potrzebuje cz³owiek refleksji nad sob¹, poniewa¿ tam, gdzie umiera
mi³oœæ w cz³owieku, œwiat staje siê piek³em, a nienawiœæ rozsiewa swoje zatrute ziarna. Dlatego „cz³owiek, który chce
zrozumieæ siebie do koñca, musi ze swoim niepokojem, niepewnoœci¹,atak¿es³aboœci¹igrzesznoœci¹,zeswoim¿yciemiœmierci¹,
przybli¿yæ siê do Chrystusa. […] Jeœli dokona siê w cz³owieku ów
g³êboki proces,wówczasowocujeonnietylkouwielbieniemBoga,
ale tak¿e g³êbokim zdumieniem nad samym sob¹” (Jan Pawe³ II,
Redemptor hominis, nr 10). I to w³aœnie zdumienie mo¿e dokonaæ radykalnej przemiany i odmiany na ca³e przysz³e ¿ycie, bo
nawrócone serce nie boli, a wrêcz przeciwnie, staje siê koj¹cym
balsamem dla poranionej mi³oœci, rozczarowania i zagubienia.
Nieustanne d¹¿enie do poznania siebie staje siê wiêc naszym
moralnym imperatywem, obowi¹zkiem, z którego mo¿e
wyp³yn¹æ tylko dobro. To poznawanie jest trudem, wyzwaniem
– i tak jak w wierszu dziœ zapomnianego poety Wojciech B¹ka
nieustannie zaskakuj¹cym doœwiadczeniem:
Mo¿e trzeba tak wiele z³a widzieæ, by potem
Mieæ taki czu³y uœmiech, mi³uj¹ce d³onie
I tak cieszyæ siê muchy zab³¹kanym lotem,
I tak ruiny witaæ w milcz¹cym pok³onie
Wiara rodzi zaufanie. Pozwala odkrywaæ nowe przestrzenie,
tak bardzo potrzebne w poznawaniu siebie. I chocia¿ cz³owiek
b³¹dzi kuszony blaskiem podstêpnego z³ota, w koñcu musi dojœæ
i tak do wniosku, ¿e nic nie zabierze ze sob¹ z tego œwiata. Tylko
dobre czyny mog¹ go unieœæ na skrzyd³ach anio³ów na sam
szczyt Szczêœcia, a na ziemi pozostanie pamiêæ, ¿e by³ ktoœ,
kto uwierzy³ Bogu i dla Niego nauczy³ siê kochaæ bez zbêdnych dodatkowych pytañ: po co?
Eligiusz Dymowski OFM

Odpust z racji Jubileuszu
Franciszkañskiego
Rodzina Franciszkañska w bie¿¹cym roku obchodzi 800lecie szczególnego wydarzenia w dziejach Koœcio³a. Wydarzenie, to zatwierdzenie w 1209 r. przez papie¿a Innocentego III
Regu³y zalecaj¹cej ewangeliczny sposób ¿ycia, a u³o¿onej
przez œw. Franciszka z Asy¿u dla nowo rodz¹cego siê Zakonu
Braci Mniejszych. Celem tych obchodów jest przypomnienie
pocz¹tków charyzmatu franciszkañskiego, który nie traci na
wartoœci tak¿e w naszym XXI w. Rocznica ta obchodzona
jest na wszystkich kontynentach œwiata, gdziekolwiek istniej¹ wspólnoty franciszkañskie. A jest ich bardzo du¿o. Obchody te przybieraj¹ ró¿ne formy, w zale¿noœci od kraju,
a nawet prowincji, na które Zakon jest podzielony.
W naszej polskiej prowincji pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Anielskiej od listopada 2008 do maja 2009 r. odbywa siê
peregrynacja po wszystkich jej domach i œwi¹tyniach ikony
Krzy¿a z koœció³ka San Damiano (œwiêtego Damiana) pod
Asy¿em, z którego Chrystus przemówi³ s³owami: „Franciszku, nie widzisz, ¿e mój dom chyli siê ku ruinie? IdŸ
i napraw go dla mnie”. W naszej azorskiej œwi¹tyni Ikonê tê
przyjmowaliœmy i prze¿ywaliœmy jej obecnoœæ w dniach od
22 do 29 listopada 2008 r. Na proœbê prowincja³a, o. Nikodema Gdyka, Penitencjaria Apostolska to wydarzenie ubogaci³a Odpustem zupe³nym, ale dokument ten, wystawiony
24 listopada 2008 r., do nas nie dotar³ na czas. Oto jego istotne treœci:
– „Penitencjaria Apostolska, z polecenia Najwy¿szego
Pasterza, wiernym prawdziwie czyni¹cymi pokutê
chêtnie udziela Odpustu zupe³nego pod n ale¿ycie
spe³nionymi zwyk³ymi warunkami: spowiedŸ sakramentalna, Komunia œw., modlitwa wed³ug intencji
Ojca Œwiêtego. Odpust ten mog¹ uzyskaæ w ka¿dym
Klasztorze lub Kaplicy Zakonu Braci Mniejszych
Prowincji Najœwiêtszej Maryi Panny Anielskiej, byleby
tylko uczestniczyli w œwiêtych ceremoniach lub pobo¿nych aktach wobec czcigodnej ikony Krucyfiksu z San
D amiano, albo przynajmniej odmówili Modlitwê
Pañsk¹ i Wyznanie Wiary, dodawszy pobo¿ne wezwanie
do Najœwiêtszej Maryi Panny i œw. Franciszka”.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie
29.03.-2.04. – Renowacja Parafialnych Misji Œwiêtych.
Program jest dostêpny w naszej œwi¹tyni i w gablotce
z og³oszeniami, a ponadto na stronie internetowej naszej
parafii.
3.04. – Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: o godz. 16:30 – spowiedŸ
dzieci i m³odzie¿y; o 17 Msza œw. dla nich; o 18 Droga
Krzy¿owa, a o 18:30 Msza œw. w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
4.04. – Pierwsza sobota miesi¹ca marca: o godz. 18
nabo¿eñstwo ró¿añcowe, a o 21 „Wieczór z Janem Paw³em II”.
5.04. – Niedziela Palmowa, rozpoczynaj¹ca Wielki
Tydzieñ. W tym dniu doroczna Parafialna Droga Krzy¿owa,
któr¹ rozpoczniemy w koœciele o godzinie 18:30, po czym
przejdziemy ulicami Che³moñskiego, Mehoffera, Ró¿yckiego, Gdyñsk¹, aby z powrotem wróciæ do naszej
œwi¹tyni. Prosimy wiernych o zabranie œwiec, a do mieszkañców wymienionych ulic zwracamy siê serdeczn¹
proœb¹, aby na czas trwania Drogi Krzy¿owej (od godz. 18
do 20) zechcieli usun¹æ samochody tarasuj¹ce jej przejœcie.
W Wielki Poniedzia³ek, Wtorek i Œrodê spowiedŸ od
godz. 6 do 8:30 i od 16 do 19.
8.04. – Wielka Œroda – od godz. 9 œwi¹teczne odwiedziny
u Chorych w naszej parafii z pos³ug¹ sakramentaln¹.
9.04. – Wielki Czwartek: spowiedŸ od godz. 6 do 12 i od 15
do 18; o godz. 7 Droga Krzy¿owa, o godz. 10 Msza œw.
z poœwiêceniem Olejów w Katedrze Wawelskiej; o godz. 18
Msza œw. Wieczerzy Pañskiej, a po niej adoracja Pana Jezusa
w ciemnicy.
10.04. – Wielki Pi¹tek: godz. 9. i 17:30 Droga Krzy¿owa.
SpowiedŸ œw. od godz. 6.do 12 i od 15 do 18:30; o 18
nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego; o 18:30 Liturgia
Wielkiego Pi¹tku; Czytanie Mêki Pañskiej, Adoracja
Krzy¿a, Komunia œw.; Adoracja Pana Jezusa w Grobie przez
ca³¹ noc.
11.04. – Wielka Sobota: spowiedŸ œwiêta od godz. 6 do
18:20; œwiêcenie pokarmów od 8 do 18; o godz. 18:30 Liturgia Wigilii Paschalnej.
12.04. – Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego:
Procesja i Msza œw. rezurekcyjna o godz. 6; pozosta³e
Msze œw. o godz. 9; 10:30; 12; 13:15; o 18 (w intencji
¯ywego Ró¿añca) i o godz. 20; o godz. 19 nabo¿eñstwo do
Bo¿ego Mi³osierdzia.
13.04. – Poniedzia³ek Wielkanocny: Msze œw. w porz¹dku
niedzielnym, godz. 19 nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³osierdzia.
14.04. – Wtorek: o godz. 18 Msza œw. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania naszej m³odzie¿y przez ks. bpa Józefa
Guzdka. Równie¿ w tym dniu rozpoczêcie nowenny do
œw. Antoniego z Padwy. Kazania nowennowe bêdzie g³osi³
o. Zacheusz Baran.
16.04. – Czwartek: o godz. 16:30 koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia; o 17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia
Maryja.
19.04. – Niedziela: Uroczystoœæ Bo¿ego Mi³osierdzia.
23.04. – Czwartek: Uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa
i mêczennika, g³ównego Patrona Polski.
26.04. – Niedziela: o godz. 16. – Msza œw. intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
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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Odpust z racji Jubileuszu
Franciszkañskiego dc ze s. 1
– Natomiast wierni, którzy „ze wzglêdu na stan zdrowia
lub inne uzasadnione przyczyny nie bêd¹ mogli nawiedziæ koœcio³a w czasie peregrynacji czcigodnego wizerunku, to ten Odpust zupe³ny bêd¹ mog³y uzyskaæ w miejscu,
w którym przebywaj¹, je¿eli odrzuc¹ przywi¹zanie do
jakiegokolwiek grzechu i bêd¹ mieli wolê wype³niæ trzy
zwyk³e warunki skoro tylko zaistnieje taka mo¿liwoœæ,
oraz odmówi¹ wymienione wy¿ej modlitwy, ofiaruj¹c
Mi³osiernemu Bogu za poœrednictwem Maryi cierpienia
i przykroœci, jakie ich spotykaj¹ w ¿yciu”.
W czasie pobytu Ikony w naszej œwi¹tyni nie by³ nam
znany fakt o udzielonym Odpuœcie, ale do koñca maja
mo¿emy go zyskaæ, spe³niaj¹c pierwsze lub drugie wy¿ej
wymienione warunki. Mo¿emy to uczyniæ, poniewa¿
w naszej œwi¹tyni jest Ikona Krzy¿a z San Damiano
w witra¿u. Warto skorzystaæ z tego daru, jakim nas obdarza
Ojciec Œwiêty, by pog³êbiæ swoje ¿ycie duchowe, by iœæ
drog¹ wskazan¹ przez Ewangeliê. W³¹czmy siê w to wielkie
dziêkczynienie Bogu za ogrom ³ask, jakie otrzymujemy
przez wstawiennictwo œw. Franciszka i Œwiêtych Serafickiego Zakonu. Dziêkujmy za dzie³o nieustannego nawracania i budowania bardziej ewangelicznego œwiata,
realizowane przez tych, którzy od oœmiu wieków wiernie
wprowadzaj¹ w czyn Franciszkowy charyzmat.
o. Marek Œlewa OFM, gwardian

Rady œw. Ojca Pio
,,Wiem, ¿e wszyscy cierpicie. Odwagi!” – pisa³ œw. Ojciec
Pio. ,,Zaufanie naszej Matce jest gwarancj¹, ¿e wyci¹gnie
Ona sw¹ d³oñ, by pocieszyæ nas wszystkich. W ka¿dym chorym jest Jezus, który cierpi. W ka¿dym ubogim jest Jezus,
który kona. W ka¿dym ubogim, chorym jest Jezus, który
cierpi i kona podwójnie”.
Duchowe rady Ojca Pio: – ,,Nie zastanawiaj siê nad tym,
dlaczego cierpisz; nie szukaj odpowiedzi (na pytania), ale idŸ
zdecydowanie naprzód. Jezus nie pozwoli na to, by wyrz¹dzono Ci krzywdê, czy spowodowano zatratê. Obyœ tylko
sam(a) siê nie zatraci³(a) i trwa³(a) w postanowieniach.
A wiêc g³owa do góry! Choæby œwiat wywróci³ siê do góry
nogami, choæby ciemnoœci ogarnê³y wszystko, a œwiat by³
w ogniu i chaosie – nic nie powinno napawaæ Twojej duszy
niepokojem, gdy¿ Bóg jest z Tob¹ i swoj¹ moc¹ podtrzyma
Ciê w boju”.
– ,,Pamiêtajmy, ¿e losem dusz wybranych jest cierpienie.
Nale¿y je znieœæ po chrzeœcijañsku. Jest to ustanowiony przez
Boga, dawcê ka¿dej ³aski i daru prowadz¹cego do zbawienia,
wymóg i warunek chwa³y. A wiêc w górê serca, ufajmy tylko
Bogu. Upokorzmy siê przed mocn¹ rêk¹ Boga, przyjmujmy
z poddaniem siê Jego woli ka¿de utrapienie, jakiemu On,
³askawy Ojciec, zechce nas poddaæ, aby nas wywy¿szy³
w czasie nawiedzenia. Niech ca³¹ nasz¹ trosk¹ bêdzie tylko:
,,Mi³owanie Boga i podobanie siê Mu we wszystkim, a nie
martwienie siê, bo winniœmy wiedzieæ, ¿e Bóg bêdzie zawsze
czuwa³ i troszczy³ siê o nas, bardziej ni¿ potrafimy sobie to
wyobraziæ”. (Wybór z: Padre Pio da Pietrelcina: Epistolario,
t. I-IV, San Giovanni Rotondo 1973-1974).
o. Bogdan Reczek OFM

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
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Jezu, Tobie zaufa³am
Z pani¹ Teres¹ Majcher rozmawia Andrzej Stoch.
Pani Tereso, jest Pani jedyn¹ znan¹ mi osob¹, która
prze¿y³a nieszczêœcia osobiste, dramat bezrobocia,
szukaj¹c¹ jakiejkolwiek pracy, a jednoczeœnie bêd¹c¹ pogodn¹, ¿arliw¹ wyznawczyni¹ ducha œw. Franciszka. Zastanawia mnie, sk¹d Pani to ma, jaka by³a Pani droga ¿yciowa.
Moje dzieciñstwo i czêœciowo m³odoœæ spêdzi³am na Kazimierzu przy Augustiañskiej. Jestem jedynaczk¹, by³am wychowywana przez rodziców w g³êbokiej wierze, a jednoczeœnie
w surowej dyscyplinie. Uczêszcza³am do szko³y podstawowej, tak zwanej „szko³y æwiczeñ” przy Ska³ecznej, blisko
klasztoru Paulinów. Obecnie mieœci siê tam seminarium.
Tam zwi¹za³am siê z ich klasztorem. W nabo¿eñstwach
i procesjach uczestniczy³am ju¿ od 3-go, a¿ do 21-go roku
¿ycia. Tam te¿ przez kilka lat œpiewa³am w koœcielnym
chórze. Gdy rodzice dostali mieszkanie na Azorach, tu
zaczê³a siê moja nowa droga ¿yciowa, wejœcie w doros³e
¿ycie, mi³oœæ i za³o¿enie rodziny.
Okres edukacji szkolnej przypad³ na czas trudny materialnie i duchowo. Jaki wp³yw mia³ na Pani¹?
Ten okres mia³ dla mnie wielkie znaczenie, bo silnie
wp³yn¹³ na pojmowanie dzisiejszego œwiata. Zw³aszcza
nauka w Technikum Odzie¿owym przy ul. Syrokomli, do
którego uczêszcza³am przez 5 lat. Tam dozna³am wielkiej
serdecznoœci od nauczycieli. To by³o szczególnie wa¿ne, bo
mi³oœci nie zazna³am w domu rodzinnym. Uczêszczaj¹c do
Technikum, bra³am czynny udzia³ w szkolnych imprezach,
w teatrze szkolnym. Ta szko³a œrednia pozytywnie wp³ynê³a
na dalsze moje ¿ycie. Z sentymentem wspominam swoich
nauczycieli, bo ka¿dy z nich by³ przyjacielem dla nas
uczniów. Zw³aszcza, teraz ju¿ œp. mgr Teresa Janasz, która
by³a nie tylko wychowawczyni¹, ale klasow¹ mam¹. Uczono
nas patriotyzmu oraz szacunku dla ludzi starszych i osamotnionych. Z nasz¹ wychowawczyni¹ tak¿e po maturze utrzymywaliœmy bliski kontakt, odwiedzaliœmy J¹, a Ona
pomaga³a nam rozwi¹zywaæ ¿yciowe problemy. Takich wychowawców potrzeba i dziœ, bo przecie¿ szko³a jest dla
uczniów drugim domem. PrzyjaŸnimy siê te¿ z innymi
naszymi profesorami, a z p. Kazimier¹ Klimek spotykamy
siê dwa razy w roku w kawiarni „U Literatów”.
Potem by³ czas pracy. Jak Pani j¹ prze¿ywa³a?
Pierwsz¹ pracê zwi¹zan¹ z moim zawodem podjê³am
w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Tekstylno-Odzie¿owym,
w Dziale Akwizycji. Pierwszym poleceniem dyrektora by³o
przygotowanie pokazu mody w Poznaniu. Polubi³am bardzo
moj¹ funkcjê, co by³o zas³ug¹ szko³y, która mnie do takiego
zadania dobrze przygotowa³a.
Mia³a Pani czas pracy, ale przyszed³ te¿ czas cierpienia.
Oczywiœcie, nie a¿ taki, jaki spad³ na Hioba ze Starego Testamentu. Wiele osób Bóg doœwiadcza, a my nie zawsze
wiemy, jak przyj¹æ cierpienie: czy jako upomnienie, czy jako
³askê? Co Pani o tym s¹dzi?
Ka¿dy cz³owiek ma swoje Westerplatte. To s¹ s³owa
papie¿a Jana Paw³a II. Trzeba tak przyjmowaæ trudy dnia
codziennego, jak Pan Bóg naznaczy³. Przecie¿ w tym ziemskim ¿yciu nic nie dzieje siê bez woli Bo¿ej. Ale ¿eby zrozumieæ tajemnicê cierpienia, to trzeba g³êbokiej wiary, czêstej
Eucharystii i ¿arliwej codziennej modlitwy.
Wiem, ¿e te „trudy codzienne”, to miêdzy innymi brak pracy.
To prawda. W roku 2000 zosta³am objêta zwolnieniem grupowym z Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej.
Przepracowa³am w niej 27 lat. By³ to ciê¿ki cios dla mnie,
i dla mojej rodziny, poniewa¿ m¹¿ ze wzglêdu na powa¿ne
schorzenie serca musia³ odejœæ na rentê, a nasz syn mia³
dopiero 6 lat. Po zwolnieniu z pracy musia³am opiekowaæ siê
ob³o¿nie chorym ojcem. Po œmierci Taty zaczê³am ener-
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gicznie szukaæ pracy, ale bez skutku. Modli³am siê, nocami
przemyœliwa³am, co robiæ. Poniewa¿ bardzo kocham dzieci,
szuka³am te¿ pracy jako opiekunka. Po pewnym czasie
zaczê³am pracowaæ jako „niania” i tak jest do chwili obecnej.
Jak teraz uk³ada siê Pani ¿ycie rodzinne?
¯ycie ma³¿eñskie i rodzinne poddaliœmy woli Bo¿ej.
Uk³ada siê wiêc tak, jak tego chce Bóg. Prze¿yliœmy z mê¿em
razem ju¿ 40 lat, jesteœmy szczêœliw¹ rodzin¹, mamy dwie
córki i syna oraz dwie wnuczki. Nie omija³y nas utrapienia,
w tym mój brak pracy i poszukiwanie nowej, choroby,
a nawet œmieræ ziêcia, œp. Piotra. Nie by³o ³atwo, ale z Chrystusem mo¿na przejœæ wszystko, bo On nas umacnia, daje si³ê
i nadziejê na lepsze ¿ycie.
Jak dotar³ do Pani duch œw. Franciszka?
Sta³o siê to ponad 40 lat temu, gdy zamieszkaliœmy na
Azorach i zwi¹zaliœmy siê z nasz¹ franciszkañsk¹ parafi¹.
W naszej œwi¹tyni wziêliœmy œlub. W tym czasie du¿y wp³yw
na mnie mia³ wujek Franciszek, ju¿ œp., który ¿y³ wed³ug
regu³y œw. Franciszka. W jego postêpowaniu widzia³am
wiele opieki i troski oraz pomocy ludziom. Potrafi³ dostrzec
biedê, gdy¿ wczeœniej sam jej doœwiadczy³.
Jest Pani czynna w ¿yciu naszej parafii, g³ównie we Franciszkañskim Zakonie Œwieckich. Jak i po co znalaz³a siê
Pani w Zakonie?
W Zakonie jestem 20-ty rok, we wrzeœniu bêdzie jubileusz,
a to dziêki spotkaniu z o. Ludwikiem Kurowskim, który przyjecha³ z Wieliczki, aby w azorskiej parafii powiedzieæ o
œw. Franciszku. Po homilii o. Ludwika czu³am wewnêtrznie,
¿e chcê byæ w Zakonie, aby s³u¿yæ siostrom i braciom. Trzeci
Zakon to nie tylko bierna przynale¿noœæ, ale s³u¿ba innym
ludziom, a nade wszystko pokora. To daje bardzo du¿o,
dostrzega siê drugiego cz³owieka i jego potrzeby. W tym jest
wspólne przebywanie, rozmowa, odwiedzanie w domach
i szpitalach chorych, œwiadczenie pomocy, okazywanie
serca, o co w dzisiejszym œwiecie jest trudno. Spe³niaj¹c to,
czujê siê potrzebn¹ ludziom.
Od lat, gdy Pani¹ spotykam, to widzê, ¿e mimo trudnych
¿yciowych „doœwiadczeñ” promieniuje od Pani optymizm,
radoœæ, które kojarzê z „Pieœni¹ S³oneczn¹” œw. Franciszka.
Sk¹d siê to bierze?
Mi³o mi, ¿e Pan tak to odbiera. Uwa¿am, ¿e wszystko, co
mam, otrzymujê od Pana Jezusa, Jego Matki, od naszego
Zakonodawcy, i na pewno od mojej Patronki. Codziennie
modlê siê i proszê, abym mog³a dobrze s³u¿yæ mojej rodzinie,
Koœcio³owi i ludziom, których spotykam. Pragnê równie¿
zaznaczyæ, ¿e do mojego wielkiego optymizmu przyczyniaj¹
siê piesze pielgrzymki do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
a wêdrowa³am do Niej ju¿ 16 razy. W tych pielgrzymkach
tak¿e bra³y udzia³ moje dzieci. Ju¿ kilka lat chodzê z „Siódemk¹”, grup¹ franciszkañsk¹. Mam nadziejê, ¿e i w tym
roku bêdê na pielgrzymim szlaku. Bêdzie okazja powiedzieæ
spotkanym ludziom te proste s³owa, a jak¿e wymowne:
„Pokój i Dobro”.
„Siódemka” jest grup¹ m³odzie¿ow¹. Bardzo g³oœn¹
i pe³n¹ ¿ycia. Jednak, gdy patrzê na dzisiejsz¹ m³odzie¿,
wielu m³odych wydaje siê zagubionych.
Niech siê nie boj¹ wst¹piæ do III-go Zakonu, bêdzie im ³atwiej pokonywaæ trudy dnia codziennego, gdy bêd¹ z tym
wielkim orêdownikiem „biedaczyn¹ z Asy¿u”, œw. Franciszkiem. To nieprawda, ¿e nie mamy czasu, bo jeœli ktoœ
bardzo chce, to potrafi tak sobie zorganizowaæ dzieñ, ¿e
wszystko zd¹¿y wykonaæ.
Na koniec pozdrówmy naszych Czytelników.
¯yczê drogim Parafianom, ¿eby wiernie trwali przy Chrystusie, naœladowali œw. Franciszka, a Patronka naszej parafii
niech ich otoczy nieustann¹ opiek¹.
W ich imieniu odpowiem: Bóg zap³aæ! Pokój i Dobro!
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Wydawanie dowodów osobistych
W przedostatnim numerze „Naszej Wspólnoty” zobowi¹za³em siê, ¿e bêdê Pañstwa informowa³ o procedurach za³atwiania najbardziej istotnych dla mieszkañców Krakowa
sprawach. Dziœ: Dowody osobiste. Na wstêpie trzeba
zaznaczyæ, ¿e ksi¹¿eczkowe dowody osobiste by³y wa¿ne do
dnia 31 XII 2007 r. i je¿eli nie dokonaliœmy wymiany, to
niezw³ocznie nale¿y to uczyniæ, oszczêdzi to wiele problemów przy za³atwianiu spraw urzêdowych.
Dowody osobiste wydaje siê osobom posiadaj¹cym obywatelstwo polskie i zameldowanym na sta³y pobyt w Krakowie, lub posiadaj¹cym ostatnio sta³e zameldowanie w Krakowie.
Wniosek o wydanie dowodu sk³ada siê, jak równie¿ odbiera
osobiœcie. Wyj¹tek stanow¹ osoby chore i niepe³nosprawne,
w których imieniu mo¿e wyst¹piæ opiekun, ale ten musi
posiadaæ zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹cego chorobê
lub kalectwo uniemo¿liwiaj¹ce poruszanie siê tej osoby, dla
której za³atwia dowód. Ubiegaj¹cy siê o dowód osobisty
musi posiadaæ numer ewidencyjny PESEL.
Nowe dowody osobiste s¹ wa¿ne 10 lat od daty wydania, zaœ
dowody wydane osobom ma³oletnim – 5 lat. Na ¿¹danie osoby,
która ukoñczy³a 65. rok ¿ycia, dowód osobisty wydaje siê
z wa¿noœci¹ na czas nieoznaczony. Na wniosek osoby zainteresowanej stary ksi¹¿eczkowy dowód osobisty mo¿e byæ przez
ni¹ zatrzymany, po jego anulowaniu w chwili odbioru nowego.
W wypadku zaistnienia zmiany danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym, nale¿y wyst¹piæ o jego wymianê
w terminie do 14 dni od dnia dorêczenia dokumentu stwierdzaj¹cego zmianê. Od op³aty za wydanie dowodu osobistego
zwolnione s¹ osoby, które utraci³y dowód osobisty w wyniku
klêsk ¿ywio³owych oraz osoby przebywaj¹ce w domach pomocy spo³ecznej, albo pobieraj¹ce sta³y zasi³ek z pomocy
spo³ecznej, albo rentê socjaln¹ po przed³o¿eniu zaœwiadczenia
w³aœciwej jednostki pomocy spo³ecznej, lub decyzji o przyznaniu
zasi³ku sta³ego z pomocy spo³ecznej albo renty socjalnej.
Mieszkañcy naszego osiedla Azory (Dzielnica IV m. Krakowa) za³atwiaj¹ wymianê w Centrum Administracyjnym
przy Al. Powstania Warszawskiego 10, w godzinach od 8:00
do 18:00 w Referacie Ewidencji Ludnoœci i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I VII. Adres pocztowy: 30-549 Kraków,
Al. Powstania Warszawskiego 10.
Przyjmowanie wniosków: stanowisko nr 73-75 [tel. 012
616-91-25; 012 616-91-26; 012 616-91-27]. Wydawanie
dowodów osobistych: stanowisko nr 76-77 [tel. 012 616-91-41;
012 616-91-43]. Kierownik: Ewa Eznekier-Bidziñska
[tel. 012 616-93-33, fax: 012 616-93-44].
Wniosek o wydanie dowodu osobistego sk³adamy na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik do procedury, do którego
za³¹czamy dwie aktualne, wyraŸne i jednakowe fotografie
o wymiarach 35 x 45 mm, w przypadku osób, które urodzi³y siê
poza Krakowem i nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski: skrócony
odpis aktu urodzenia (orygina³); w wypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów: skrócony odpis aktu ma³¿eñstwa (orygina³), wraz
z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku, jeœli akt nie zosta³
sporz¹dzony w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Krakowie.
W przypadku wymiany dowodu osobistego, do³¹cza siê
dowód stary, ale nie do³¹cza siê w/w dokumentów, je¿eli
dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uleg³y
zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajduj¹ siê odpisy
aktów stanu cywilnego.
Op³ata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 z³, któr¹
uiszcza siê przed z³o¿eniem wniosku o wydanie dowodu osobistego w kasie Urzêdu Miasta Krakowa, lub na rachunek
bankowy Urzêdu [Nr konta 43 1240 4722 1111 0000 4853
6055]. Dowód wp³aty nale¿y za³¹czyæ do wniosku.
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Przewidywany termin za³atwienia wymiany: w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia wniosku, a sprawach szczególnie
skomplikowanych nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy.
Oprac. na podstawie Informatora UMK Boles³aw
Kosior, radny M. Krakowa
Uwaga! Bardziej szczegó³owe informacje i ewentualn¹
pomoc mo¿na uzyskaæ na moich dy¿urach, które bêdê
pe³ni³ w Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP Os. Azory,
ul. Che³moñskiego 41, pokój Akcji Katolickiej:
30 marca (poniedzia³ek), w godz. 14:30-15:30;
20 kwietnia (poniedzia³ek) w godz. 14:00-15:00;
oraz 27 kwietnia (poniedzia³ek) w godz. 15:00-16:00.

B¹dŸmy uczniami Chrystusa
Ka¿dy z nas chodzi³ do szko³y i by³ nazywany uczniem. Jak
ka¿dy uczeñ – posiada³ swojego nauczyciela. Najczêœciej by³o
ich wielu. Po latach wspominamy z sentymentem tych, którzy
w sposób szczególny zapadli nam w pamiêæ. Co sprawia, ¿e
niektórych pamiêtamy z rozrzewnieniem, podczas gdy innych
ze strachem lub niechêci¹? Bez w¹tpienia decyduje o tym nasz
bezpoœredni kontakt z t¹ osob¹ i sposób, w jaki przekazywa³a
nam wiedzê i jak siê do nas zwraca³a oraz jej sprawiedliwoœæ,
m¹droœæ i ³agodnoœæ. To s¹ cechy, które w sposób szczególny
zapadaj¹ w pamiêci dziecka i w jego sercu.
Pierwszymi nauczycielami dziecka s¹ jednak Rodzice. To
oni otaczaj¹ go mi³oœci¹, to oni ucz¹ go œwiata, pokazuj¹, co
dobre, a co z³e, to oni otwieraj¹ przed nim skarbiec swoich
uczuæ i m¹droœci, aby mog³o czerpaæ z niego do woli.
Dziecko zaœ czêsto, bardziej lub mniej œwiadomie, upodabnia siê w swoich wyborach i zachowaniu do Rodziców,
naœladuj¹c ich i szukaj¹c w nich inspiracji.
Tak te¿ by³o z Aposto³ami. Oni uczyli siê od Jezusa,
uwa¿aj¹c Go za swojego Mistrza. Szli za nim, s³uchali go,
przypatrywali siê Jego zachowaniu, reakcjom, modlitwie.
Widzieli jak rozmawia z Ojcem, jak pracuje, jak odpoczywa,
gdzie mieszka. Widzieli i pragnêli byæ tacy jak On, pragnêli
go naœladowaæ. Dlaczego? Bo by³ autentyczny – nie by³o
ró¿nicy pomiêdzy tym, co mówi³ i tym, co czyni³. Mówi³
z moc¹, czyni³ cuda, pomaga³ potrzebuj¹cym. A Ÿród³o tego
wszystkiego odnajdywali w Jego mi³oœci do drugiego
cz³owieka. Czy nie by³o to porywaj¹ce œwiadectwo?
Szczerze zazdroszczê uczniom tych lat spêdzonych z Jezusem, gdy mogli ws³uchiwaæ siê w ka¿de Jego s³owo i przypatrywaæ wszystkim Jego gestom. Tak bardzo bym pragn¹³ byæ
w tej Szkole Uczniów Chrystusa. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e ta
trzyletnia formacja mia³a doprowadziæ ich do dojrza³ej wiary
i do œwiadczenia o Chrystusie a¿ po œmieræ.
Nam dane by³o urodziæ siê 2000 lat póŸniej. Nie znaczy to
jednak, ¿e nie mo¿emy staæ siê uczniami Jezusa. Dzisiaj
tak¿e potrzeba œwiadków, którzy uformowani przez przebywanie z Chrystusem, bêd¹ g³osili swoim ¿yciem i s³owem
Jego mi³oœæ i Orêdzie Nadziei, którzy bêd¹ œwiadkami Jego
mêki, œmierci i zmartwychwstania. Aby jednak mieæ si³ê
i odwagê iœæ i g³osiæ, trzeba siê ni¹ najpierw nape³niæ. Podobnie jak dla Aposto³ów, naszym Ÿród³em mo¿e byæ tylko
Chrystus: bliski z Nim kontakt, ws³uchiwanie siê w Jego
s³owa i wpatrywanie siê w Jego oblicze. Ale jak to czyniæ
w codziennoœci? Jak na co dzieñ byæ blisko Chrystusa? Jak
ws³uchiwaæ siê w Jego s³owa? Postaramy siê wspólnie
znaleŸæ odpowiedzi na te pytania podczas XV Parafialnej
Drogi Krzy¿owej, która w Niedzielê Palmow¹ przejdzie ulicami naszej parafii. W czasie jej trwania bêdziemy siê zastanawiaæ, co to znaczy byæ uczniem Chrystusa.
Tomasz Grabowski

