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Ciê¿ar podarowanej wolnoœci
Narodzenie Solidarnoœci spowodowa³o wielk¹ spo³eczn¹
euforiê. Wreszcie potrafiliœmy zjednoczyæ wokó³ siebie si³y,
aby pokazaæ œwiatu, i¿ w demokratycznej cywilizacji nie
wolno nikomu zapomnieæ o nadwiœlañskim kraju. W tej trudnej walce o wolnoœæ niew¹tpliwie pomóg³ nam autorytet
pierwszego s³owiañskiego papie¿a Jana Paw³a II, wielkiego
orêdownika pokoju i wolnoœci ka¿dego cz³owieka, który
wo³a³, aby „zst¹pi³ Duch Twój i odnowi³ oblicze ziemi, tej
ziemi”. Ostatnie dwie dekady minionego wieku by³y dla historii Europy burzliwe i pe³ne nieustannych przemian. Upada³y szczelne mury i granice. Wolnoœæ, wczeœniej noszona
na sztandarach i protestacyjnych wiecach, stawa³a siê z dnia
na dzieñ realnym faktem.
Od szaroœci peerelowskiego blokowiska, zaczêliœmy przechodziæ w œwiat barwnych kolorów, które jednak szybko
okaza³y siê sp³yconym i wypaczonym pojêciem wolnoœci.
Z premedytacj¹ i bez jakichkolwiek skrupu³ów zachwiano
autorytetem Koœcio³a, og³aszaj¹c religiê osobistym wyborem i wewnêtrzn¹ spraw¹ indywidualnego cz³owieka.
Odt¹d ciemnogród mia³o zast¹piæ pañstwo nowoczesne,
europejskie, bez Boga, sumienia i prawdy. To, co dotychczas
stanowi³o niepodwa¿alne solidne fundamenty, na których
opiera³o siê prawdo do wolnoœci i godnoœci ka¿dej jednostki
ludzkiej, teraz nagle zosta³o postrzegane jako zagro¿enie dla
demokratycznego spo³eczeñstwa. Niekoñcz¹ce siê spory
i k³ótnie obna¿a³y z dnia na dzieñ „nagoœæ” i s³aboœæ polskiej
duszy, a solidarnoœciowa si³a narodu, przekszta³ci³a siê
w ¿enuj¹c¹ walkê, kto pierwszy przeskoczy³ bramê stoczni
i uratowa³ zagro¿ony powiêkszaj¹cym siê kryzysem i niewol¹ kraj.
Na pocz¹tku czerwca bie¿¹cego roku œwiêtowaliœmy dwudziestolecie pierwszych wolnych wyborów do parlamentu.
Nie zabrak³o wiêc wznios³ych symboli, wieców, dawnych
k³ótni i podzia³ów. I jak na z³oœæ, tê smutn¹ historyczn¹ rzeczywistoœæ dobija jeszcze paskudna pogoda, która zamiast letnich
promieni s³oñca, przynosi obfite opady deszczu. Patrzê w niebo
za oknem i tak sobie myœlê: a mo¿e ten deszcz ma g³êbszy
sens? Przecie¿ ktoœ wreszcie musi zap³akaæ obficie nad krajem dla którego ciê¿ar podarowanej wolnoœci jest a¿ nazbyt
trudny do udŸwigniêcia solidarnie. A przecie¿ jeszcze do
niedawna wiêkszoœæ tego spo³eczeñstwa nie wyobra¿a³a sobie wolnoœci bez s³ów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. A tu? Coraz
mniej Boga i honoru, ale za to coraz wiêcej obcych wskazówek jak budowaæ Polskê bez autentycznego i œwiadomego
patriotyzmu samych Polaków. Mo¿e wiêc wreszcie wzi¹æ sobie do serca przys³owie, i¿ „kowalem losu ka¿dy bywa sam”
i wyci¹gn¹æ zeñ wnioski.
Eligiusz Dymowski OFM
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Chrzeœcijañstwo a sprawa polska
Mimo wezwañ biskupów do g³osowania, w ostatnich wyborach frekwencja jak zwykle by³a niska. Mo¿e wiêc szkoda,
¿e dopiero po wyborach, bo 13 czerwca, Radio Maryja nada³o
interesuj¹c¹ katechezê ks. bpa Andrzeja Dziêgi „Z Koœcio³em w III Tysi¹clecie”. Zawiera³a ona kilka sk³aniaj¹cych do
refleksji myœli.
W sprawach Ojczyzny trzeba zacz¹æ od s³ów Ojca œw. Jana
Paw³a II. Na Jej temat wypowiada³ siê wielokrotnie, ale
ks. bp Dziêga przypomina Jego dramatyczne wyznanie, które
powinno byæ tak¿e naszym: „To moja Ojczyzna, to moja
Matka, mój Naród”. Gdy mowa o przesz³oœci, to tak¿e „nie
sposób zrozumieæ dziejów Polski bez Chrystusa”. Albowiem, najpierw, z chrztem przysz³a do Polski z po³udnia
³agodnoœæ wyp³ywaj¹ca z Ewangelii. Potem œwiêci polscy
nauczyli Naród czyniæ Ewangeliê przewodniczk¹ ¿ycia. Pod
ich wp³ywem na naszej ziemi, miêdzy Wschodem i Zachodem, wytworzy³ siê obszar wolnoœci, tolerancji i rozkwitu
myœli spo³ecznej, prawniczej, politycznej. Przeszkadza³o to
naszym s¹siadom. Do rozbiorów doprowadzi³y nie tylko nasze
wady narodowe, ale tak¿e s¹siedzka, œwiadoma, skuteczna akcja destrukcji naszego ¿ycia narodowego.
Patrz¹c na dzisiejsz¹ Polskê wstrz¹san¹ przemianami,
trzeba odpowiedzieæ na pytanie, jak¹ Polskê chcemy
przekazaæ nastêpnemu pokoleniu. Chciejmy Polski zbo¿nej,
a nie bezbo¿nej. Zbo¿na, to taka, w której jest obecny Chrystus, w której dominuj¹ zasady etyki chrzeœcijañskiej. W Polsce bezbo¿nej miejsca dla Boga i Jego Dekalogu nie ma.
W tym kontekœcie warto spojrzeæ na tzw. system partyjny.
W Europarlamencie nasza Platforma zapisa³a siê do Partii
Ludowej, o której mówi siê: „chrzeœcijañska demokracja”.
Jednak¿e to okreœlenie wcale nie jest jednoznaczne i nawet
mo¿e nie mieæ ¿adnego konkretnego odniesienia do chrzeœcijañstwa, do katolicyzmu. Jest to tylko sposób patrzenia na
sprawy gospodarcze, spo³eczne, polityczne, a wcale niekoniecznie ideologiczne. Obecnie klasyczny podzia³ na partie
„prawicowe” i „lewicowe” nie przystaje ju¿ do rzeczywistoœci. Rozró¿nienie pomiêdzy „prawic¹” a „lewic¹” musi byæ
przeprowadzone w czterech p³aszczyznach: programu gospodarczego (pp – partie prawicowe stawiaj¹ na w³asnoœæ
prywatn¹), ¿ycia politycznego (pl – partie lewicowe daj¹
wiêksze uprawnienia pañstwu, a obywatelom – mniejsze),
spraw spo³ecznych (pp – chc¹ stworzyæ ka¿demu obywatelowi warunki, by sam wypracowywa³ sobie zabezpieczenia, sam zapracowywa³ na chleb i godne warunki ¿ycia;
pl – s¹ bardziej zainteresowane utrzymaniem obszarów biedy
i rozdawnictwem dóbr) i œwiatopogl¹du (pp – uznaj¹ obecnoœæ Boga, Bo¿ej myœli, i wokó³ niej konstytuuj¹ ¿ycie pañstwowe i spo³eczne; pl – odrzucaj¹ Boga, o wszystkim ma
decydowaæ sam cz³owiek). Maj¹c na uwadze te wyró¿niki,
w Polsce nie ma ¿adnej partii czysto prawicowej i czysto lewicowej. Istotnie, u nas kapitalizm wprowadza³o SLD.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie
2.07. – Czwartek: o godz. 9. udamy siê pos³ug¹ duszpastersk¹ do chorych parafian; o 16:30 Koronka do Bo¿ego
Mi³osierdzia; o 17. Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
3.07. – Pi¹tek: o godz. 18. Nabo¿eñstwo do Najœw. Serca Pana
Jezusa; o 18:30 Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
11. 07. – Sobota: œwiêto œw. Benedykta, opata i patrona Europy.
12.07. – Niedziela: o godz.18. Msza œw. intencji ¯ywego
Ró¿añca.
18.07. – Sobota: Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich na Jasn¹ Górê.
25.07. – Sobota: œwiêto œw. Jakuba Aposto³a Starszego
i œw. Krzysztofa, patrona kierowców; po Mszy œw. o godz.
18:30 poœwiêcenie pojazdów mechanicznych.
Uprzejmie informujemy, ¿e w miesi¹cach wakacyjnych
(w lipcu i w sierpniu) w powszednie dni tygodnia nie
bêdzie Mszy œw. o godz. 7:30; nie bêdzie te¿ modlitewnych
spotkañ w pierwsze soboty miesi¹ca „Wieczór z Janem
Paw³em II”.

Historia odbudowy sanktuarium
œw. Antoniego w Albanii
O. Ernesto Caroli OFM (1917-2009), po powrocie w niewoli niemieckiej, w której przebywa³ od 18 IX 1943 r., jako
wojskowy kapelan, tak¿e na terenie okupowanej Polski
(twierdza Dêblin-Irena i Stargard Szczeciñski), postanowi³ pracowaæ na rzecz ludzi ubogich i m³odzie¿y.
W tym celu w 1954 r. przy klasztorze œw. Antoniego
w Bolonii utworzy³ centrum charytatywne i szereg instytucji kulturalnych, w tym dzieciêc¹ scenê „Zecchino
d'Oro” (Z³oty Pieni¹¿ek) i „Piccolo Coro dellAntoniano”
(Ma³y chór dzieciêcy), który koncertowa³ w wielu krajach
(w Polsce w latach 1987, 1989, 1991, 2001) pod batut¹
Mariele Ventre, nagrodzon¹ przez polskie dzieci bardzo
cenionym przez ni¹ Orderem Uœmiechu. Powo³a³ Stowarzyszenie Ewangelijne, które rozprowadzi³o miliony tekstów Ewangelii w wielu krajach, w tym w Rosji i Chinach.
Budowa³ szko³y i szpitale w Afryce. Wysy³a³ transporty z pomoc¹ do Polski, a w 1990 r. do Bu³garii. Jednym z ostatnich
jego dzie³ by³a odbudowa sanktuarium œw. Antoniego w Albanii, o którym opowiada poni¿szy tekst pochodz¹cy z eseju
biograficznego: Luca Orsi, Padre Ernesto Caroli dal Lager
allo Zecchino dOro //O. Ernesto Caroli od ³agru do Z³otego
Pieni¹¿ka (Pontecchio Marconi 2006).
W 1967 r. albañski dyktator Enver Hoxha oœwiadczy³, ¿e
„dziœ Chrystus i Mahomet s¹ martwi i pogrzebani” i rozpocz¹³ kampaniê zniszczenia chrzeœcijañstwa i islamizmu.
Wyje¿d¿aj¹ spychacze, które przysypuj¹ ziemi¹ symbole religijne z przekonaniem, ¿e zniszcz¹ wiarê Albañczyków.
Nastaje przeœladowanie: Albania, zgodnie z dumnym
za³o¿eniem marksistowskim, zmierza do stania siê pañstwem
„najbardziej marksistowskim w œwiecie”. Wszystkie budowle œwiête zostaj¹ zamkniête, zakazuje siê ka¿dego przejawu
¿ycia religijnego w kraju, w którym wiêkszoœæ muzu³mañska
(57%) wspó³¿yje z prawos³awnymi (27%) i katolikami
(16%). Wyznawcy ro¿nych religii zostaj¹ poddani „procesowi twórczej integracji”, to znaczy s¹ zamykani razem
w obozach pracy i w ³agrach. W 1991 r., po upadku re¿ymu,
z ok. 400 kap³anów, zakonników i sióstr Koœcio³a Rzymskiego przy ¿yciu pozosta³a zaledwie trzydziestka.
cd. na s. 3
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Chrzeœcijañstwo
a sprawa polska dc ze s. 1
Podobne mieszanie siê dotychczasowych kryteriów ideowych ma miejsce w ca³ej Europie. Obecnie w charakterach
partii zaczynaj¹ dominowaæ inne wartoœci. Partie nowoczesne stawiaj¹ na ¿ycie, opowiadaj¹ siê za œwiêtoœci¹, nietykalnoœci¹ ¿ycia. Ma³¿eñstwo pojmuj¹ jako zwi¹zek mê¿czyzny
i kobiety, a ¿ycie spo³eczne bêd¹ budowaæ z rodzin¹ nierozerwaln¹ i trwa³¹. Partie nienowoczesne i przestarza³e lekcewa¿¹ ¿ycie, nie chroni¹ ma³¿eñstwa, nie chroni¹ rodziny
i pod tym wzglêdem nic nie maj¹ do zaproponowania.
Zdaniem biskupa smutne jest to, ¿e polskie partie na si³ê
chc¹ siê upodobniæ do partii europejskich, reprezentuj¹cych
przestarza³¹ kulturê i przestarza³¹ myœl polityczn¹. Pojawia
siê pytanie, czy w tym chaosie, jaki jest dziœ w Polsce, jest
jeszcze nadzieja, ¿e doczekamy siê polityków, mê¿ów stanu
m¹drych i odwa¿nych. Tym, którzy dzisiaj podejmuj¹ siê odpowiedzialnoœci, czy pracy w tzw. krêgach politycznych,
trzeba bardzo wyraŸnie mówiæ o tym, co jest nowoczesne.
W zdecydowanej wiêkszoœci s¹ ochrzczeni i bierzmowani,
wiêc w imiê Jezusa Chrystusa trzeba ich prosiæ: „Zadbajcie
o Polskê, o Ojczyznê”. Te proœby niejednemu mog¹ orzeŸwiæ
nieco umys³ i otworzyæ serce. Niech zadbaj¹ o Polskê siln¹,
zasobn¹, zgodn¹, w zgodnej i te¿ zasobnej Europie.
Powinniœmy siê bardzo modliæ za Ojczyznê, wo³aæ do
Ducha Œwiêtego o chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ Ojczyzny. Trzeba
nam, uczniom Chrystusa, odwa¿nie wchodziæ w sprawy tego
œwiata, bo s¹ one zawierzone tak¿e nam, katolikom. Trzeba
je wspó³tworzyæ zarówno w ¿yciu gospodarczym, jak i politycznym. Œwiat chce byæ œwiatem wyrazistym. Módlmy siê
i pracujmy, by wyros³o pokolenie wyrazistych uczniów
Chrystusa. Oni odnowi¹ oblicze tej ziemi.
Tyle zapisa³em z katechezy ks. bpa Andrzeja Dziêgi.
Biskup Dziêga podsuwa wiele w¹tków, nad którymi mo¿na
siê zastanowiæ. Czy i dziœ nie jesteœmy jak ongiœ, „wysp¹”
miêdzy Wschodem i Zachodem i czy przez nasze wi¹zanie
nadziei z Bogiem znów komuœ nie przeszkadzamy? Czy nie
dla tego jurgieltnicy Antychrysta promuj¹ cywilizacjê
œmierci i ze wszelkimi si³ami niszcz¹ nasz¹ kulturê, cywilizacjê mi³oœci?
Biskup radzi, aby prosiæ rz¹dz¹cych: w imiê Jezusa Chrystusa, zadbajcie o Polskê! Ten apel wydaje siê tr¹ciæ naiwnoœci¹. Popatrzmy jak oni dbaj¹ w sprawie „in vitro”!
Z drugiej strony, zapewne „ochrzczony i bierzmowany”, szef
MSWiA zarz¹dzi³, ¿e porz¹dkowi w pielgrzymkach, którymi
s¹ zwykle studenci, musz¹ ukoñczyæ kurs za ok. 500 z³.
Trudne te¿ mo¿e byæ znalezienie zdolnych oderwaæ siê od
studiów na czas szkolenia ochotników. Dziwny to przejaw
chrzeœcijañstwa tej „chadeckiej” partii. Na podobn¹ szykanê
nie zdecydowali siê nawet komuniœci w PRL.
Wyk³ad bpa Andrzeja Dziêgi jest ciekawym, nowym spojrzeniem. Aby jednak z tego siewu by³ plon, jakikolwiek plon, nam,
wiernym owieczkom, ale te¿ niektórym pasterzom w sprawie
Ojczyzny trzeba du¿o modlitwy o to, „aby siê chcia³o chcieæ”.
Andrzej Stoch
Dy¿ury Boles³awa Kosiora, radnego Rady Miasta
Krakowa
29.06. (poniedzia³ek), godz. 14:30-15:30;
06.07.(poniedzia³ek),godz.14:00-15:00,w pokojuAkcjiKatolickiej przy kancelarii parafialnej przy ul. Che³moñskiego 41.
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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Historia odbudowy dczes.2
W paŸdzierniku 1991 r. boloñski franciszkanin, ojciec Ernesto Caroli, przeprowadza wywiad w Radio Tau lokalnej
radiostacji Antonianum z ojcem Denisem Makajem, 82 letnim, jednym z 9. ocala³ych franciszkanów. Mówi o prze¿ytym przeœladowaniu – on sam by³ wiêziony przez 8 lat – i o
wielkim przebudzeniu religijnym w Albanii. Pada ostatnie
zasadnicze pytanie: „Gdybyœ mia³ prosiæ tylko o jedn¹ rzecz
dla Albanii, o co byœ prosi³?”. O. Denis nie waha siê: „Ernesto, odbuduj sanktuarium œw. Antoniego Laç Kurbini”.
I dodaje: „Mo¿e ci siê to wydawaæ dziwne, ale my, którzy
potrzebujemy wszystkiego, domów, chleba i odzie¿y – chcemy odzyskaæ to sanktuarium. Tam udawali siê na modlitwê
wszyscy, katolicy, prawos³awni, muzu³manie, setki tysiêcy
ludzi rocznie”.
I dalej stary franciszkanin opowiada o zniszczeniu sanktuarium przy u¿yciu dynamitu, o przeœladowaniu tych wiernych, którzy, by unikn¹æ zastrzelenia lub aresztu ze strony
Sigurimi – tajnej policji, próbowali wspinaæ siê drogami
mu³ów wykutych na zboczach trudnych do przebycia gór,
aby siê modliæ w ruinach zamienionych przez re¿ym na strefê
wojskow¹.
Dalej ojciec Denis opowiada: 13 czerwca 1990 r. dziesi¹tki
tysiêcy osób wszystkich religii przyby³o do Laç Kurbini, aby
siê modliæ do Boga za poœrednictwem œw. Antoniego. Policja
i komunistyczne organizacje polityczne nie by³y zdolne
przeszkodziæ temu marszowi pielgrzymów. Ale re¿ymowe
Radio Tirana znalaz³o wyjœcie. Og³osi³o, ¿e by³ to „wielki
piknik ludowy z udzia³em ponad 60 tysiêcy osób przyby³ych
z ca³ej Albanii”. Staruszek koñczy swój wywiad proœb¹:
„Odbudujcie to sanktuarium. Prosz¹ o to tysi¹ce i tysi¹ce Albañczyków, poniewa¿ tak¿e oni chc¹ tego. Czy Antoniano
dokona tego wielkiego dzie³a?”.
Ojciec Ernest w odpowiedzi przyrzeka bezpoœredni¹ pomoc od Antonianum, chocia¿ równoczeœnie myœli: „zosta³em
wprowadzony w k³opoty?”, to do otwartego mikrofonu
mówi: „Nie wiem nawet czy mówimy o ma³ym sanktuarium,
czy o katedrze”. W sumie, ryzyko by³o wielkie, czy jego
proœba zostanie przyjêta? Gdzie znajdzie pieni¹dze? B³yskawicznie kalkuluje (jeszcze w lirach) i szacuje zadanie na
„dziewiêæ zer”. „Czy te¿ nie trzeba mi by³o pomyœleæ o tym
przed z³o¿eniem obietnicy...?”.
Kilka dni póŸniej biuro Antoniano odbiera telefon do ojca
Ernesta. W s³uchawce s³ychaæ g³os m³odej kobiety: „Halo,
czy to ojciec wczoraj przeprowadza³ wywiad z kap³anem albañskim?”. „Tak, to ja”. Oto mój m¹¿ i ja zostaliœmy poruszeni
opowiadaniem o sanktuarium œw. Antoniego w Laç Kurbini
i chcielibyœmy uczestniczyæ w jego odbudowie”. Kiedy ojciec
Ernest zastanawia siê na odpowiedzi¹, kobieta kontynuuje:
„Myœlimy o przekazaniu do ojca dyspozycji 50 tysiêcy lirów.
Wprawdzie mieliœmy je wydaæ na apartament nad morzem,
aby móc tam spêdzaæ czas z naszym dzieckiem... Ale dobrze,
my pójdziemy do Antoniego”. Franciszkanin dziêkuje
i pozdrawia, i zraz przypomina sobie s³owa Ewangelii: „Bracie ma³ej wiary, czemu zw¹tpi³eœ?”.
Piêæ miesiêcy póŸniej, 17 marca 1992 r., bp Ivan Dias,
nuncjusz apostolski w Albanii, k³adzie pierwszy kamieñ pod
nowe sanktuarium Laç Kurbini. T³um siê ciœnie, aby byæ blisko.
Ale oprócz koœcio³a trzeba zbudowaæ drogê (istnieje tylko
stroma œcie¿ka dla mu³ów), doprowadziæ na górê œwiat³o
i wodê. Zaraz te¿ trzeba zatrudniæ miejscowych fachowców
zdolnych podj¹æ pracê. Zapada decyzja sprowadzenia wszystkiego z Italii: ciê¿arówki, betoniarki, buldo¿er, materia³y zbrojeniowe, m³oty pneumatyczne, a w koñcu nawet taczki.
Technicy i majstrzy s¹ Albañczykami, którzy w kraju o wielkim
bezrobociu przez kilka lat bêd¹ mieli zapewnion¹ pracê. Praca,
bardzo ciê¿ka, jest dla dziesi¹tków ludzi.
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Na budowê ponad dwóch kilometrów prowadz¹cej do
sanktuarium drogi wydobyto 6600 m! ska³y, trzeba by³o eksplodowaæ 31 tysiêcy ³adunków, 1420 m! ¿wiru rêcznie przygotowali robotnicy; z 33 tysi¹ce otworów w œcianach
kamiennych, 9 tysiêcy wykuto przy pomocy kompresora,
z pozosta³e 24 tysi¹ce – rêcznie. Dwudziestu czterech robotników i pewna grupa techników wykona³a 2 km wodoci¹gu,
a w³oski helikopter wojskowy przetransportowa³ na szczyt
góry generator 30 kilowatowy. W sumie dla wybudowania
sanktuarium zu¿yto 14 tysiêcy m! kamieni, ¿wiru, cementu
i wapna, które przetransportowano na grzbietach mu³ów. Zaœ
pond 2000 dachówek, drewno, futryny i p³ytki wnosili na
swoich barkach ludzie. Ponad 20200 kamieni dekoracyjnych
wyciêto i obrobiono m³otkami.
W trzy lata od po³o¿enia kamienia wêgielnego, 2 maja 1995 r.,
sanktuarium Laç Kurbini inaugurowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ,
a tak¿e oficjalnie odby³a siê uroczystoœæ ku czci œw. Antoniego. O œwicie tysi¹ce osób okupowa³o wejœcie, a byli to
mê¿czyŸni, kobiety, starzy, dzieci, niemowlêta na rêkach
rodziców. Statuê œw. Antoniego odtworzon¹ w oparciu o fotografie oryginalnej, zniszczonej przez komunistów – nieœli
czterej m³odzi franciszkanie albañscy, a za ni¹ szli ramiê
w ramiê katolicy, prawos³awni, muzu³manie. Ich wspólnym
znakiem by³o ubóstwo. Plac mog¹cy pomieœciæ 10 tysiêcy
osób by³ zat³oczony. Tysi¹ce œledzi³o ceremoniê, siedz¹c na
kamieniach pozosta³ych po zniszczonym sanktuarium. Kult
œw. Antoniego w Albanii jest stary. Franciszkanie przybyli
do tego Kraju Or³ów w 1240 r. i zaraz te¿ wprowadzili kult
brata z Padwy, który by³ kanonizowany osiem lat wczeœniej.
W dniu inauguracji in¿ynier Konstandin Vilahu odpowiedzialny za prace oœwiadcza ojcu Ernestowi: „Potrzeba
70 milionów lirów na wyp³atê dla techników i robotników
albañskich”. Brat, który ma w kieszeni dwa centymy, kalkuluje, czy jest mo¿liwoœæ wyp³acenia tej sumy z depozytów
Antonianum, które powinny byæ nienaruszone. Pyta jeszcze
in¿yniera: „A ile jeszcze potrzeba na wykoñczenie prac?”.
Potrzeba 132 miliony. Razem 202 miliony lirów: 70 nale¿y
przekazaæ jak najszybciej, a 132 z³owiæ, ale kto wie gdzie?
Po powrocie z Bu³garii o. Ernesto otrzymuje telefon od Maccaferriego, cz³onka boloñskiej rodziny przemys³owców, która
ju¿ w przesz³oœci solidnie wspar³a Antonianum: „Ojcze, zmar³a
nasza siostra Wiktoria. Nie zostawi³a testamentu, ale w jej
papierach znaleŸliœmy bilet, na którym jest zapisane coœ dla
Ojca”. „Co to jest?”. „Jeœli ma Ojciec konto w banku, to w ci¹gu
dwóch trzech dni przeka¿emy 200 milionów”. Ojciec Ernest
podepta³ do koœcio³a, aby podziêkowaæ Panu Bogu: „Wiem, ¿e
kiedy siê wydaje, wtedy siê otrzymuje”. Po czterech dniach
Ojciec otrzyma³ nastêpn¹ ofiarê anonimow¹ – trzy miliony. Pod
koniec operacji do kasy Antonianum wp³ynê³o jeszcze milion
lirów, który zaraz rozdysponowano potrzebuj¹cym.
W nocy 13 czerwca na œwiêto œw. Antoniego przyby³o
30 tysiêcy osób na porann¹ Mszê œw. Tak¿e 3 paŸdziernika
by³y nieprzeliczone t³umy. Ojciec Ernest postara³ siê o relikwie œw. Antoniego dla jego sanktuarium w Laç Kurbini, które
potem nawiedzi³y tak¿e Scutari (Szkodrê). Przywieziono je
z Wenecji do Tirany samolotem wyczarterowanym przez
przyjació³, a do sanktuarium helikopterem. Wszyscy – katolicy, prawos³awni, muzu³manie przyszli przywitaæ swego
Œwiêtego. Wszyscy razem odmawiali tak¿e g³oœno Ati yin,
Ojcze nasz, i razem schylali g³owy, kiedy celebrans wymawia³ s³owa Zoti, Pan. Tak¿e i muzu³manie razem z chrzeœcijanami œpiewali stare responsorium na czeœæ œw. Antoniego:
Jeœli cudów szukasz, idŸ do Antoniego. Na ciernistych krzewach, „drzewie z³a”, wszyscy wieszali bia³e wst¹¿ki, a w niszach skalnych, które w okresie komunistycznego
przeœladowania by³y tajemnymi kapliczkami, zapalali
tysi¹ce œwieczek.
cd. na s. 4
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Trzydzieœci lat temu:
6 czerwca 1979 – 6 czerwca 2009
Piêæ czerwcowych dni pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II
do Ojczyzny w 1979 r. by³y dla nas Polaków najwa¿niejszymi
w najnowszej historii Polski. To wówczas mogliœmy siê przekonaæ, ¿e jest nas ogromna iloœæ. Wed³ug informacji prasowych
w pielgrzymce tej wziê³o udzia³ ponad 10 milionów wiernych.
Nie wiem, czy to przypadek, ale mo¿na odnieœæ tê liczbê do
powsta³ego w rok póŸniej Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „SOLIDARNOŒÆ”, w którego szeregach dzia³a³o te¿ 10 milionów ludzi.
By³a to szczególna pielgrzymka, bo przypadaj¹ca w 900-lecie
œmierci œw. Stanis³awa. Wiemy, ¿e Jan Pawe³ II przywi¹zywa³
do niej szczególn¹ wagê, wspiera³ Go w tym Prymas kard. Stefan Wyszyñski. Kard. Karol Wojty³a, jako Metropolita Krakowski, spowodowa³, ¿e uroczystoœæ œw. Stanis³awa by³a
obchodzona w Krakowie ze szczególn¹ estym¹. Pobyt Ojca
Œwiêtego w Krakowie wyró¿nia³ siê w sposób szczególny. Trzy
miejsca: B³onia Krakowskie, Ska³ka i „Okno Papieskie”
w siedzibie arcybiskupów na Franciszkañskiej sta³y siê symbolami, które nosimy w sercach i do tej pory pielêgnujemy w rocznicowych obchodach. Ta pielgrzymka spowodowa³a, ¿e
podnieœliœmy siê z kolan i uwierzyliœmy, ¿e jesteœmy w stanie
zmieniæ „beznadziejê”, która nas otacza³a. Komuniœci, kiedy siê
spostrzegli, jak wielki pope³nili b³¹d, wpuszczaj¹c Jana Paw³a II do Ojczyzny, poczynili wiele przygotowañ, aby zminimalizowaæ tê pielgrzymkê i os³abiæ jej póŸniejsze skutki.
Jednak na nic siê zda³y te dzia³ania, bo pielgrzymk¹ kierowa³
sam Pan Bóg. Reakcje Polaków podczas pielgrzymki musia³y
mocno zaskoczyæ sprawuj¹cych wówczas w³adzê w Polsce
wasali czerwonej Moskwy. Kraków, ukochane miasto Papie¿a,
odwzajemnia³ mu tê mi³oœæ szczególnym uczuciem. Wyra¿a³o
siê to podczas spotkañ, przejazdów przez miasto, odwiedzin
grobu rodziców, czy w spotkaniu z wiernymi. To wówczas
ludzie po raz pierwszy od d³u¿szego czasu poczuli siê wolnymi.
Dnia 8 czerwca 1979 r., gdy Jan Pawe³ II pojawi³ siê na Ska³ce,
m³odzie¿ powita³a Go owacj¹, któr¹ trudno opisaæ s³owami.
Wszystkich obecnych na Ska³ce, ³¹cznie z samym Papie¿em,
podczas tego spotkania ogarnê³o ogromne wzruszenie i radoœæ
ze wspólnej modlitwy i rozmowy. Niekonwencjonalne zachowanie siê Ojca Œwiêtego, ten bezpoœredni kontakt z m³odzie¿¹,
stworzy³ atmosferê, która mia³a swoje reminiscencje równie¿
w nastêpnych pielgrzymkach.
Dzisiaj, w 30. rocznicê, muszê siê Pañstwu przyznaæ, ¿e
mam, delikatnie mówi¹c, pewien niedosyt, je¿eli chodzi
o obchody rocznicowe tej pielgrzymki w Krakowie. Skromnoœæ w obchodach tej rocznicy jest dla mnie zastanawiaj¹ca.
Do tego dochodzi moje roz¿alenie, ¿e w miejscu, w którym
sprawowana by³a jedna z najwa¿niejszych Mszy œw., dzisiaj
odbywa siê festiwal techno, a w miejscu, gdzie znajduje siê
„Ska³a Papieska”, ktoœ zadecydowa³ o postawieniu toalet.
Nie wiem, czy jest to nieprzemyœlane dzia³anie, czy celowa
robota, aby uniemo¿liwiæ spotkanie w tym miejscu tym krakowianom, którzy pragnêliby na przyk³ad z³o¿yæ kwiaty przy
Skale Papieskiej. Mam podstawy tak domniemywaæ po
ubieg³orocznych dzia³aniach Prezydenta Miasta Krakowa,
który zezwoli³ Telewizji TVN na festiwal tañca i bicie rekordu Guinessa na Rynku G³ównym 31 sierpnia podczas obchodów rocznicowych Solidarnoœci, uniemo¿liwiaj¹c tym
samym uczestnikom uroczystoœci przejœcie przez Rynek
G³ówny pod Krzy¿ Katyñski. Nie mo¿na te¿ by³o spokojnie
uczestniczyæ w Mszy œw. rocznicowej w bazylice Mariackiej,
poniewa¿ scena usytuowana by³a przed wejœciem do œwi¹tyni.
Takie dzia³anie powtórzy³o siê podczas obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego. Wówczas na³o¿y³
siê na te obchody festiwal tañca i muzyki ukraiñskiej.
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Przy obecnych obchodach rocznicowych pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny, nasuwa mi siê pytanie:
czy nie powinna byæ odprawiona na B³oniach Krakowskich
rocznicowa Msza œw.? Dopuszczenie, aby w tym szczególnym dla milionów Polaków miejscu odby³ siê koncert satanistyczny w 30 rocznicê pielgrzymki Papie¿a Jana Paw³a II
uwa¿am za hañbê dla w³adz Krakowa. Krakowa, który siê
mieni Miastem Papieskim. Kraków, 01. 06. 2009 r.
Boles³aw Kosior, radny miasta Krakowa

Historia odbudowy dc ze s. 4
Jest tu zdumiewaj¹cy przybyszów ekumenizm, który w Albanii istnieje od zawsze. Szacunek dla Dziewicy i nabo¿eñstwo do œw. Antoniego s¹ tradycj¹ zakorzenion¹ wœród
albañskich muzu³manów. Objaœnia to ojciec Zelf Pilumi,
jeden z tych, który spêdzi³ 25 lat swego ¿ycia w wiêzieniach
dyktatora Hoxhy: „Dla nas tolerancja religijna by³a zawsze
regu³¹, a to dla tego, ¿e albañscy chrzeœcijanie byli islamizowani przez przymus, albo dla doraŸnych korzyœci podczas
panowania Ottomana. Zatem zachowali pewn¹ pamiêæ o starej
wierze, która inspiruje ich do pokojowego wspó³¿ycia.
S¹ te¿ liczni muzu³manie, którzy wsparli ekonomicznie lub
wnosili wk³ad w odbudowê sanktuarium tak, jak w czasie
re¿ymu Hoxhy ukrywali dzwony koœcio³ów katolickich
i obrazy Madonny, aby je ocaliæ przed niszczycielsk¹ furi¹
komunizmu. Dziœ to wszystko zosta³o odzyskane.
Wzruszony ojciec Denis pisze do ojca Ernesta, ¿e pamiêta
jego obietnicê dan¹ mu zaledwie przed trzema laty przy mikrofonie Radia Tau, ¿e potem podró¿owa³ z Bolonii do Albanii
przynajmniej dwadzieœcia razy, aby osobiœcie œledziæ prace.
„Rekonstrukcja sanktuarium jest dzie³em monumentalnym,
a lud albañski zanosi modlitwy do œw. Antoniego za was i za
dobrodziejów o niezmierzone b³ogos³awieñstwa: „Ju lumshin
duart, niech wasze rêce bêd¹ b³ogos³awione” – napisa³ do Antonianum Biskup Dias, nuncjusz apostolski, z objaœnieniem, ¿e
Albañczycyu¿ywaj¹tegozwrotu,kiedydziêkuj¹dobroczyñcy.Dziêkuj¹ tak¿e teraz, bo „odbudowane sanktuarium jest wymownym
symbolem odrodzenia Wiary w tym umêczonym narodzie”.
Ojciec Ernest „jest pagin¹ ewangeliczn¹, jego dzia³anie
wyp³ywa z autentycznej troski o to, aby Królestwo Bo¿e by³o
g³oszone; jego ¿ycie, zw³aszcza dla wspó³braci, jest jasnym
œwiadectwem tej typowej dla wê¿a zawiœci i prostoty go³¹bka,
o czym mówi Chrystus” – napisa³ w 2001 r. prowincja³, Giuseppe
Ferrari, na diamentowy jubileusz kap³añstwa ojca Ernesta.
Dzisiaj sanktuaria œw. Antoniego Laç Kurbini, Matki Bo¿ej
Dobrej Rady, które by³o bliskie zniszczenia, i œw. Miko³aja,
znowu têtni¹ ¿yciem i pe³ni¹ swoj¹ rolê w ¿yciu albañskiego
ludu i Koœcio³a.
T³um. i wstêp: o. Salezy B. Brzuszek OFM

Konkurs literacki
Akcji Katolickiej
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej zaprasza do udzia³u
w konkursie literackim pod has³em: „Jan Pawe³ II – czy Jego
postaæ zmieni³a coœ w moim ¿yciu?
Na konkurs mo¿na zg³aszaæ dowolne formy literackie
(wspomnienia, eseje, wiersze...) w trzech kategoriach wiekowych: m³odzie¿ szkó³ podstawowych, m³odzie¿ gimnazjalna
i licealna, doroœli. Prace przyjmujemy do dnia 15 wrzeœnia
2009 roku na dy¿urach POAK (poniedzia³ki, godz. 16-17)
lub do teczki w zakrystii. M³odzie¿ mo¿e przekazaæ prace za
poœrednictwem Katechetów. Og³oszenie wyników w paŸdzierniku 2009 roku, w Dniu Papieskim.
El¿bieta Su³ek, prezes POAK

