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Koronacja obrazu œw. Antoniego
Padewskiego w Che³mie
W sobotê 27 czerwca br. w Che³mie odby³a siê niecodzienna
uroczystoœæ koronacji Dzieci¹tka Jezus i ozdobienie diademem skroni œw. Antoniego Padewskiego, czczonych w obrazie tego Œwiêtego w koœciele Braci Mniejszych Franciszkanów
w Che³mie. Aktu tego dokona³ w czasie Mszy œw. koncelebrowanej abp Józef ¯yciñski, metropolita lubelski, wraz
z bpem Antonim Dydyczem, ordynariuszem diecezji drohiczyñskiej, swoimi biskupami pomocniczymi, Józefem
Wróblem i Arturem Miziñskim, ojcem Nikodemem
Gdykiem OFM, prowincja³em naszej krakowskiej Prowincji
Matki Bo¿ej Anielskiej, oraz z ponad stu kap³anami
diecezjalnymi i franciszkañskimi przyby³ymi z naszych
klasztorów. Do Mszy œw. us³ugiwali alumni z naszego
Wy¿szego Seminarium w Krakowie-Bronowicach i nowicjusze z Zakliczyna.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê procesj¹, która z koœcio³a franciszkanów przesz³a ulicami Pocztow¹ i Lwowsk¹ na Plac
£uczkowskiego, gdzie przy o³tarzu polowym na s³yn¹cy
³askami Obraz czeka³y ju¿ tysi¹ce wiernych wraz z pielgrzymami przyby³ymi autokarami i w³asnymi œrodkami lokomocji z okolicy i z naszych klasztorów, w tym tak¿e grupka
parafian z Azorów ze swoim proboszczem. Msza œw. i kazanie Metropolity by³y transmitowane przez Rozg³oœniê Archidiecezji Lubelskiej eR (87,9 FM).
Przygotowania do œwiêta rozpoczê³y siê ju¿ wczeœniej.
W paŸdzierniku ubieg³ego roku w Wy¿szej Szkole im. Bogdana Jañskiego w Che³mie odby³o siê naukowe sympozjum
na temat wk³adu klasztoru franciszkanów w dzieje Ziemi
Che³mskiej, którego pok³osiem jest wydana ksi¹zka pt.
„Wk³ad OO. Franciszkanów w dziedzictwo Ziemi Che³mskiej” (Che³m 2009). W parafiach che³mskich odby³y siê
misje, które trwa³y od 31 maja do 7 czerwca, zaœ w s¹siednich
parafiach rekolekcje. Samym uroczystoœciom towarzyszy³a
w Muzeum Che³mskim (ul. Œw. Miko³aja) wystawa obrazów
œw. Antoniego z Padwy pt. „Pocieszyciel strapionych serc
ludzkich”. Przygotowaniom i samej uroczystoœci koronacyjnej wraz ze wspó³braæmi z klasztoru franciszkanów
w Che³mie przewodzi³ gwardian o. Maksymilian Wasilewski. Podnios³a i radosna uroczystoœæ koronacji obrazu
œw. Antoniego wpisuje siê w obchody 800-lecia Zakonu
Franciszkañskiego i 270 rocznicê fundacji klasztoru franciszkanów w Che³mie przez Andrzeja Wolskiego i jego ¿onê
Mariannê z Radzymiñskich.
Œw. Antoni w „ma³ym koœció³ku”, jak o che³mskiej œwi¹tyni franciszkanów mówi¹ mieszkañcy miasta, czczony by³
od pocz¹tku jej istnienia, ale obecnie koronowany dopiero od
powrotu zakonników po 72 letniej nieobecnoœci na skutek
carskiej kasaty klasztoru za udzia³ w Powstaniu Styczniowym. Œw. Antoni Padewski z Dzieci¹tkiem Jezus na rêku,
umieszczony w o³tarzu bocznym, zosta³ namalowany
w po³owy XVIII w. Ocenia siê, ¿e jego anonimowy autor
nale¿a³ do szko³y holenderskiej.
cd. na s. 2

Nº 7 (171))

Pan Grzybek i cena „postêpu”
Gadka azorska
Do najstarszych wynalazków, obok chleba i piwa, mo¿na
zaliczyæ wielkie idee-fikcje: zrobiæ z³oto z ¿elaza albo i z byle
czego, zrobiæ perpetuum mobile czyli maszynê która nie
zu¿ywa energii, a nawet j¹ daje, zachowaæ wieczn¹ m³odoœæ
oraz skasowaæ Pana Boga. Z wiêkszoœci¹ g³upot ju¿ ludzie
dali sobie spokój, jedynie w sprawie Pana Boga nadal nie daj¹
za wygran¹. Jest to piekielnie ambitne zadanie. Lucyferowi
aposto³owie oferuj¹ nam dwa nowe pomys³y: rozmieniæ Go
na drobne, albo zag³askaæ Go na œmieræ.
Wed³ug pierwszego wariantu ma nie byæ jednego Boga, lecz
wielu i ostatecznie, ka¿dy cz³owiek mo¿e nim byæ, jeœli siê dobrze sprê¿y. Przygotowanie narodu zaczyna siê od wmówienia
mu, ¿e wszystkie religie s¹ dobre. Ka¿dy osio³ siê domyœli, ¿e
najlepsza jest ta, która najmniej wymaga. W drugim wariancie
miele siê w kó³ko, ¿e Bóg jest dobry i wszystko nam wybaczy.
Niby to nie k³amstwo, a „tyz prowda”, prawda czêœciowa. Powtarzanie „w kó³ko” wy³¹cznie tego jednego, bez choæby
wzmianki o innych bo¿ych przymiotach mo¿e doprowadziæ do
wniosku, ¿e kat jest Bogu równie mi³y jak ofiara i w koñcu
ka¿de ³ajdactwo bêdzie wybaczone.
Stale s³yszymy o niebiañskiej nagrodzie, a rzadziej, ¿e Pan
Bóg, jako sêdzia sprawiedliwy, za dobre wynagradza a za z³e
karze, czyli ¿e grzesznicy l¹duj¹ w kadzi u Lycyfera. To
zapewne wzmacnia przekonanie postêpowców, ¿e ka¿dy jest
dobry i nie ma grzeszników, a s¹ tylko dobrzy inaczej. Dla
nich, naturaln¹ konsekwencj¹ ¿ycia pe³nego przyjemnoœci
ma byæ pobyt w najlepszym zak¹tku Raju, Czyœciec jest
zamkniêty a Piek³a nie ma, wiêc hulaj dusza. Taki stan
œwiadomoœci rodzi fatalne skutki.
Oto niedawno na Krowodrzy zmar³o siê pewnemu grzesznikowi, którego wo³ano Grzybek. Za ¿ycia by³ to
wyj¹tkowy oszust, opój i rozpustnik. W koœciele nie bywa³,
rozpowiadaj¹c, ¿e chodziæ tam nie musi, bo Pan Bóg palcem
go nie tknie, gdy¿ to by znaczy³o, ¿e Jego dobroæ nie jest nieskoñczona.
Po wyjœciu z cia³a, Grzybek w nowym wcieleniu rozgl¹da³
siê nie wiedz¹c co pocz¹æ, gdy zajecha³a bryczka, jak siê
okaza³o, po niego. Wsiad³ chêtnie, myœl¹c, ¿e oto, powioz¹
go wprost do Raju. Aliœci, gdy trochê ujechali zacz¹³
dostrzegaæ niepokoj¹ce szczegó³y. Zamiast do góry, jechali
w dó³, bryczka czarna, konie kare, a na koniec, choæ przywyk³
do zespo³ów rockowych, wyda³o mu siê, ¿e woŸnice mieli
gêby raczej anio³om nie przystojne. Wreszcie, gdy zamiast
w ob³oki, skrêcili w w¹wóz gêsto poros³y chaszczami, wprost
zapyta³: Panowie, a dok¹d to jedziemy? Do Piek³a, zwiêŸle
odpar³ jeden z woŸniców, uprzejmie uchylaj¹c krakuski znad
rogów. Zestrachany Grzybek j¹³ wypytywaæ o szczegó³y.
Wnet mia³ pe³n¹ jasnoœæ w temacie, i rozumiecie, ¿e nie spodoba³a mu siê odkryta perspektywa. Trzeba by³o jakoœ siê
ratowaæ, wiêc poprosi³ starszego czarta o kawa³ek papieru,
bo, jak rzek³, nie czuje siê Piek³a godzien i jeszcze chce na
piœmie naubli¿aæ Panu Bogu.
cd. na s. 4
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

1.08. Sobota: O godz. 18 Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe; godz.
18:30 Msza œw.
2.08. Niedziela: Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Anielskiej z Porcjunkuli, patronki naszej Prowincji Franciszkañskiej.
O godz. 19 Nabo¿eñstwo Maryjne. W tym dniu wierni maj¹
mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³nego.
6.08. Czwartek: Œwiêto Przemienienia Pañskiego. Od
godz. 9 udamy siê pos³ug¹ duszpastersk¹ do chorych naszej
parafii. O godz. 16:30 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia,
o godz. 17 Msza œw. w intencji Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
7.08. Pi¹tek: O godz. 18 Nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa;
o godz. 18:30 Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
8.08. Sobota: Œwiêto œw. Dominika, kap³ana, za³o¿yciela
Zakonu Kaznodziejskiego.
9.08.Niedziela:Ogodz.18Mszaœw.intencjiRó¿¯ywegoRó¿añca.
15.08. Sobota: Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê; o godz. 19
Nabo¿eñstwo maryjne.
30.08. Niedziela: O godz. 16 Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.

Ks. Roman E. Rogowski, Mistyka gór, Wydawnictwo „M”, Kraków 2006.
„W ró¿owych blaskach wschodu, podobnych do koloru
muszli , widaæ na dalekim horyzoncie ³añcuch gór Hermonu.
Wznosi swoje majestatyczne czo³o ku niebu, czo³o pokryte
œniegiem i lodem. Zbratany z niedalekim Taborem g³osi pochwa³ê Boskiego Imienia. [..] I s³yszê pieœni radoœci
zanoszone przez góry ca³ej ziemi. S³yszê pieœni wiatru w górach i pieœni strumieni. Pieœni lawin grzmi¹cych jak pioruny,
i ³agodne pieœni gwiazd spadaj¹ce na oœnie¿one szczyty
moich gór.”
Chyba nikt nie potrafi tak piêknie pisaæ o górach jak ks. Roman Rogowski. Przyznajê, ¿e to jeden z moich ulubionych
autorów. Ka¿da jego ksi¹¿ka, ka¿de niemal zdanie, jest jak
œwie¿y powiew wiatru, jak tchnienie radosnej wolnoœci,
pe³nej nadziei i mocy, tej wolnoœci, ku której wyzwoli³ nas
Chrystus. „To coœ wiêcej ni¿ ksi¹¿ka”, napisa³ jeden
z Czytelników, nie tylko siê je czyta; nimi siê modli, nimi siê
¿yje i do nich powraca . S¹ wyj¹tkowe, bo i sam Autor jest
osob¹ niezwyk³¹ i wyj¹tkow¹: prof. dr hab. teologii, wyk³adowca w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Wroc³awiu, cz³onek Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Klubu
Górskiego. On sam, z w³aœciw¹ sobie skromnoœci¹, tak siê
przedstawia w jednej z ksi¹¿ek: „Ja, dziecko spod Tarnopola,
z siedmiorga rodzeñstwa, wychowany w ubóstwie i lêku
przed banderowcami i Niemcami, wygnany z rodzinnego
domu i cierpi¹cy niedostatek, potem ucz¹cy siê i pracuj¹cy,
po wielu próbach zdecydowany iœæ drog¹ powo³ania
kap³añskiego, a jako diakon wypasaj¹cy krowy i pomagaj¹cy
przy ¿niwach, zakochany w ksi¹¿kach, górach i podró¿ach,
w koñcu osierocony – zosta³em ksiêdzem, zdoby³em wiele
gór i odby³em wiele podró¿y, zosta³em tytularnym profesorem zwyczajnym i napisa³em ponad trzydzieœci ksi¹¿ek,
i zosta³em sob¹ – takim, jakim by³em gdzieœ w ma³ej wiosce
pod Tarnopolem”.
„Mistyka gór”, to jedna z piêkniejszych ksi¹¿ek ks. Rogowskiego, pe³na barwnych, górskich pejza¿y, wspinaczkowych wspomnieñ, ale te¿ g³êbokich przemyœleñ i interesuj¹cych
refleksji. Podczas wyprawy do Ziemi Œwiêtej ks. Rogowski
przemierzy³ wiele biblijnych wzniesieñ i szczytów, doznaj¹cjak mówi – ³aski doœwiadczenia „Pi¹tej Ewangelii”. Opisane
prze¿ycia wzbogacone zosta³y w liczne teksty biblijne i literackie, co sprawia, ¿e jest to ksi¹¿ka nie tylko do czytania, ale
równie¿ do medytacji. Autor dedykowa³ j¹ wielkiemu
mi³oœnikowi gór, Janowi Paw³owi II: „Temu, który zauroczony
górami musia³ je porzuciæ dla spraw wiêkszych ni¿ chleb”.
Ksi¹¿ka, jakkolwiek obraca siê wokó³ misterium gór, dotyczy tak¿e innych rzeczywistoœci i dotyka wielu codziennych ludzkich spraw. Mowa w niej o Bogu i cz³owieku,
o stworzeniu, Odkupieniu, o Chrystusie i ¿yciu wiecznym,
o przemijaniu i o nadziei. Góry pe³ni¹ niejako rolê soczewki,
w której skupiaj¹ siê ludzkie losy.
Dla Autora góry przede wszystkim s¹ ikon¹ Najwy¿szego,
s¹ tajemnic¹ i misterium. Misterium fascynuj¹cym, ale
i budz¹cym trwogê… „przed nami wznosz¹ siê szczyty,
œciany i turnie. Pn¹ siê ku niebu, które wspiera siê na nich jak
sklepienie gigantycznego koœcio³a. Atmosfera uroczystej
ciszy i skupienia… w oddali szumi potok i od czasu do czasu
zadmie wiatr pachn¹cy pio³unem jak kadzid³em. Ska³a
i cisza. I On! Bardziej nieuchwytny ni¿ cisza. Bardziej pewny
w swojej obecnoœci ni¿ ska³a. Sam sobie wybra³ tê œwi¹tyniê,
bo „budowla Jego jest na œwiêtych górach” (Ps 87,2). Góry
s¹ œwiête œwiêtoœci¹ stworzenia i œwiête œwiêtoœci¹ Odkupienia. S¹ nie tylko œrodowiskiem dojrzewania wiary, ale tak¿e
szczególnym miejscem mistycznego prze¿ywania Boga”...

Koronacja obrazu cd ze s. 1
Pierwotnie by³ on czczony w klasztorze w Bieczu. Od
czasu przewiezienia go do tego koœció³ka jest miejscem modlitwy wielu pokoleñ che³mian. Chêtnie wstêpuj¹ tu zarówno
m³odzi, jak i starsi mieszkañcy miasta, aby wœród trosk dnia
codziennego znaleŸæ duchowy spokój. W tej duchowej oazie
zawsze czekaj¹ na nich otwarte drzwi, a za nimi Chrystus
i œw. Antoni. Wierni za jego wstawiennictwem zawierzaj¹
Panu Bogu swoje smutki i radoœci. Jest on dla zagubionych
na drogach wiary pociech¹, radoœci¹ i latarni¹ oraz czêsto
jedynym ratunkiem i nadziej¹ w zawi³ych sytuacjach
¿yciowych. Teraz ta œwi¹tynia zostaje podniesiona do rangi
sanktuarium Archidiecezji Lubelskiej.
o. Jacek Koman OFM
Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, Ty da³eœ swojemu
ludowi œw. Antoniego z Padwy jako znakomitego kaznodziejê i orêdownika ubogich; spraw, abyœmy za jego
wstawiennictwem prowadzili ¿ycie zgodne z Ewangeli¹
i we wszelkich przeciwnoœciach doznawali Twojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dy¿ury Boles³awa Kosiora, radnego Rady
Miasta Krakowa
17.08. (poniedzia³ek), godz. 14:00-15:00;
24.08.(poniedzia³ek),godz.14:00-15:00,w pokojuAkcjiKatolickiej przy kancelarii parafialnej przy ul. Che³moñskiego 41.
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
oneokazj¹dozapoznaniasiêzcelamiiformamidzia³aniaAkcji.

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie wtorki
oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.
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Wszystko jest mo¿liwe dla Pana
Nowy impuls dla Akcji
W jedn¹ z czerwcowych sobót od z gór¹ 10-ciu lat Akcja Katolicka peregrynuje na Jasn¹ Górê, aby wyspowiadaæ siê
z dzia³alnoœci w roku minionym i zaczerpn¹æ si³ na rok
nastêpny. Na XI Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê nasz parafialny
oddzia³ wzmocniony sympatykami wyruszy³ 27 czerwca o 6:30
z pêtli na Azorach „w sile” 28-iu „dusz”. Pozosta³e wolne miejsca w autobusie zajêli wierni od œw. Jadwigi (12), od NMP
Matki Koœcio³a (5) i od Stygmatów œw. Franciszka (3). Tym
razem pielgrzymkê poprowadzi³ o. Salezy B. Brzuszek.
Od rana si¹pi³o, tak w Krakowie, jak i w Czêstochowie, ale
tym nikt siê nie przejmowa³, raduj¹c siê z odwiedzin u Jasnogórskiej Pani. Na miejscu, w czêstochowskiej katedrze okaza³o siê,
¿e wiele osób „wymiêk³o” i po raz pierwszy od lat na ceremonii
otwarcia mogliœmy sobie usi¹œæ blisko o³tarza. Abp Stanis³aw
Nowak serdecznie powita³ w nas „pomocników Maryi”.
Powita³a nas te¿ prezes Akcji Katolickiej w Polsce pani Halina
Szyde³ko. Oceni³a ca³oroczn¹ pracê Akcji we wszystkich
diecezjach jako dobr¹, zw³aszcza w zakresie formacji
cz³onków i „konkretnych dzia³añ”, co by³o wynikiem „pracy
oddolnej i odgórnej”. Mimo to, zaapelowa³a o wiêksz¹ aktywnoœæ. Poinformowa³a, ¿e zakoñczy³ siê pierwszy etap przygotowañ do korekty statutu Akcji Katolickiej. Zapowiedzia³a
VI Europejskie Spotkanie FIAC (Miêdzynarodowe Forum
Akcji Katolickiej), które w przysz³ym roku od 6 do 9 maja
odbêdzie siê w krakowskich £agiewnikach, z tym, ¿e
w Czêstochowie ma byæ debata na temat miejsca katolików
œwieckich w samorz¹dach i w lokalnych spo³ecznoœciach. Na
koniec pani prezes ¿yczy³a cz³onkom Akcji wiêcej wytrwa³oœci i m¹droœci. Jak co roku, wrêczono medale Akcji „za
dzie³a apostolstwa”. Jeden z nich otrzyma³ ks. abp Nowak
dla upamiêtnienia 25-lecia jego sakry biskupiej. Zdaniem
vice prezydenta Czêstochowy p. Sobusa, „blask tego medalu
sp³ywa na cz³onków AK, którzy bior¹ udzia³ w ¿yciu
spo³ecznym”. Uroczyste rozpoczêcie pielgrzymki uœwietni³
doskona³y m³odzie¿owy chór od œw. Marcina z Odolanowa,
prezentuj¹c gospele i pieœni polskie.
Przemarsz z katedry pod Szczyt odby³ siê w zanikaj¹cej
m¿awce. Na B³oniu czeka³y na nas setki „ogrodowych”
plastykowych krzese³ i ciep³e s³owa przeora. Przypomnia³
zwi¹zki wielkich Polaków z Jasn¹ Gór¹ i wezwa³, abyœmy
jak oni, j¹ kochali. Gdy wysz³a Eucharystia powita³ nas
bp Leszczyñski krajowy asystent Akcji Katolickiej. „Bêdziemy prosiæ Maryjê, aby wstawi³a siê do Chrystusa o ³aski na
czas pracy i na realizacjê zadañ.” Jakich? „Stójcie na stra¿y
¿ycia i rodziny. Broñcie Papie¿a!”
„Przychodzimy gotowi do refleksji nad dzia³alnoœci¹ Akcji
Katolickiej w Polsce. Przychodzimy, by zapytaæ czy dobrze
siê dzieje z duszpasterstwem Akcji Katolickiej w Polsce”
tak rozpocz¹³ homiliê abp Kazimierz Nycz.
Te s³owa nieco mnie zelektryzowa³y, bo œwie¿o mia³em
w pamiêci otwarcie p. prezes Szyde³ko: dobrze jest, choæ nie ze
wszystkich diecezji delegaci przyje¿d¿aj¹ do Warszawy na
posiedzenia Instytutu Akcji Katolickiej. Co wiêcej, abp Nycz
za motyw przewodni homilii z mszalnego czytania wzi¹³ s³owa
Pana do Abrahama: Dlaczego to Sara œmieje siê i myœli: «Czy
naprawdê bêdê mog³a rodziæ, gdy ju¿ siê zestarza³am?» Czy
jest coœ, co by³oby niemo¿liwe dla Pana? (Rdz 18,13-14). To
pytanie przestrogê Arcybiskup powtórzy³ nam kilkakrotnie
i nie mog³em opêdziæ siê myœli, ¿e jego zdaniem cz³onkowie
Akcji Katolickiej jakby te¿ czuli siê niemocni, choæ si³ê i motywacjê do dzia³ania powinni zaczerpn¹æ z wiary.
Abp Nycz mówi³ dalej: „Rzeka dzia³alnoœci apostolskiej
i charytatywnej musia³aby wyschn¹æ, gdyby ¿y³a tylko si³¹
bocznych dop³ywów. Ona potrzebuje Ÿród³a. A Ÿród³em
ca³ej dzia³alnoœci apostolskiej Koœcio³a jest wiara w Chrys-
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tusa”. Wiara i tylko wiara jest i mo¿e byæ podstaw¹ wszelkiego apostolstwa w Koœciele. Dlatego nale¿y przypatrzeæ
siê naszej wierze: Czy nasza wiara nie ostyg³a, czy wiara
nasza nie jest za s³aba na potrzeby naszych czasów, czy nasze
œwiadectwo nie jest ma³o przekonuj¹ce. Czerpi¹c z mszalnego czytania, my te¿ powinniœmy „tak zaufaæ Bogu, aby to,
co niemo¿liwe, sta³o siê mo¿liwe”. Nie wolno staæ z boku,
bo „«Przyjd¹ ze wschodu i zachodu... » (por. £k 13, 23-30)
i zajm¹ wasze miejsce przy stole, jeœli nie obudzicie w sobie
wiary”. Powinniœmy zadaæ sobie pytanie: czy nasza wiara nie
ostyg³a, czy jesteœmy sol¹ œwiata. Miejscem apostolstwa jest
Koœció³, wiêc trzeba na nowo przemyœleæ relacje œwieckiego
do kap³añstwa. Koœció³ broni œwiêtoœci osoby ludzkiej, jej
podstawowego prawa do ¿ycia od poczêcia do naturalnej
œmierci. Nowoczesne technologie pozwalaj¹ manipulowaæ
¿yciem, wiêc Koœció³ przypomina o obowi¹zku obrony
¿ycia. Nie lêkajcie siê broniæ ¿ycia zaapelowa³ abp Nycz do
pielgrzymów w tej sprawie trzeba tak¿e trafiaæ do polityków.
Starajmy siê w tym kierunku formu³owaæ zadania. Proœmy
Maryjê by prowadzi³a Akcjê Katolick¹ i wszystkich zatroskanych o ¿ycie.
W drodze powrotnej i póŸniej zastanawia³em nad tym
wszystkim. Jeszcze za ¿ycia Jana Paw³a II, gdy reaktywowano Akcjê Katolick¹ by³o trochê zapa³u, ale on w niektórych parafiach doœæ szybko ostyg³. Mo¿e brak³o pomys³u
na dzia³alnoœæ inn¹ od tej, któr¹ od lat przejawiaj¹ inne grupy
parafialne. Odnios³em wra¿enie, ¿e abp Nycz stara siê w nas
o¿ywiæ ducha, obudziæ entuzjazm pracy i proponuje skupiæ
siê na wzglêdnie prostych zadaniach: na promowaniu
i obronie kap³añstwa i ¿ycia.
W g³owie „t³uk³y” mi siê te¿ myœli o innych zadaniach,
decyzjach i skutkach. M¹dre przys³owie przypomina: „Diabe³ nie œpi”. Istotnie, bez przerwy prowokuje. W Krakowie
mia³ heavy-metalowy sabat przy „Kamieniu Papieskim”,
jakby na znak swojego tryumfu, a w Warszawie w dzieñ
Wniebowziêcia Maryi i Jej Cudu nad Wis³¹ ma byæ przeœmiewczy „koncert” œwiatowej skandalistki Madonny.
W autobusie nie by³o abpa Kazimierza, aby zapytaæ, wiêc nie
wiem, czy przy takich okazjach nale¿y wzorem wielu
naszych pasterzy milcz¹co „nadstawiæ policzek”, czy szykowaæ odwet. Ale wtedy, czy aby nie zrobimy diablicy niezas³u¿onej reklamy, a diab³u radoœci?
Abp Nycz kaza³ nam siê modliæ. S³usznie, zw³aszcza trzeba
prosiæ o dar rozumu. Jest on niezbêdny, aby „czyniæ ziemiê
sobie poddan¹”, a jak dziœ widzimy, zw³aszcza przy wype³nianiu kartki wyborczej. Nie by³oby skandalu z Madonn¹,
gdyby Warszaw¹ nie rz¹dzi³a uczestniczka Ruchu Odnowy
w Duchu Œwiêtym, uczestniczka kolejnej „odnowy”, tym
razem „na platformie” Mamony. Có¿, tak to czasem bywa:
niejeden „modli siê pod figur¹ (np. w £agiewnikach), a diab³a
ma za skór¹”.
Andrzej Stoch

Biblioteka poleca dc ze s. 2
Z ka¿dej góry schodzê jak Moj¿esz z Synaju” – wyznaje
ks. Rogowski. Góry ucz¹ pokory, odpowiedzialnoœci, ucz¹
znosiæ pora¿ki i dŸwigaæ siê z upadku. Pozwalaj¹ odkryæ
wartoœæ ludzkiej przyjaŸni, solidarnoœci i poœwiêcenia.
Zapewne dlatego w³aœnie w górach zrodzi³y siê m¹dre s³owa
Pasang Lamy: „Wytyczaj sobie wielkie drogi, zmagaj siê
z nimi, a pewnego dnia, lub pewnej nocy Najwy¿szy sam
podniesie ciê ku szczytom”.
Wszystkim kochaj¹cym góry gor¹co polecam „Mistykê
gór” jako znakomit¹ lekturê na czas wakacji i na wszystkie
pozosta³e dni roku, bo w górach jak w ¿yciu, chodzi o to, by
iœæ w³aœciwym szlakiem.
Opracowa³a Bo¿ena Migda
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Sprawa z naszego osiedla
„KRAKUS” ma byæ dla ludzi
Podczas pe³nienia dy¿uru radnego miasta Krakowa zosta³o
z³o¿one na moje rêce pismo z proœb¹ o zamieszczenie go
w naszym miesiêczniku. Publikujemy je z niewielkimi
skrótami, gdy¿ dotyczy warunków mieszkaniowych du¿ej
liczby naszych parafian, a z drugiej strony jest dowodem
wielkiego zaanga¿owania spo³ecznego i uczciwej walki
o podmiotowoœæ cz³onków Spó³dzielni. Statutowym obowi¹zkiem cz³onków Akcji Katolickiej jest praca dla dobra
ludzi i wspieranie s³usznych inicjatyw obywatelskich. Zaœ
w ocenie spó³dzielców lekcewa¿¹cy stosunek kierownictwa
Spó³dzielni do ich praw i potrzeb od pewnego czasu
wywo³ywa³ rosn¹cy sprzeciw. Ostatecznie biernoœæ zosta³a
prze³amana i na Walne Zgromadzenie przysz³o ok. 300 osób,
które do godz. 2 w nocy zdecydowanie walczy³y o swoje
prawa. Co zaœ spó³dzielcy zarzucaj¹ zarz¹dowi, wynika
z treœci pisma p. dr Gra¿yny Komarzyniec.
Boles³aw Kosior, radny m. Krakowa, cz³onek Akcji Katolickiej
„Szanowni Pañstwo, dzieñ 26 VI 2009 r., to niezwykle wa¿ny
dzieñ, nie tylko dla spo³ecznoœci azorskiej, ale dla wszystkich
spó³dzielców zrzeszonych w SM ”Krakus”. Prawdopodobnie
po raz pierwszy w historii tej spó³dzielni by³y prezes i dwóch
aktualnych prezesów (czy rzeczywiœcie tak jest?) nie otrzyma³o
na Walnym Zgromadzeniu absolutorium za rok 2008. Ten
niezmiernie wa¿ny krok jest pocz¹tkiem drogi wiod¹cej ku ich
odwo³aniu z zajmowanych funkcji. Po d³ugotrwa³ej i burzliwej
dyskusji nad absolutorium odby³o siê g³osowanie w godzinach
nocnych. Wiêkszoœæ zebranych nie mog³a uwierzyæ w to, co siê
sta³o. Radoœæ pomieszana z ogromnym zmêczeniem.
Rozbie¿ne opinie w zakresie nastêpstw jak równie¿ brak
przejrzystej informacji ze strony notariusza i dwóch prawników
obs³uguj¹cych Walne Zgromadzenie doprowadzi³y do przerwania obrad i wyznaczenia terminu jego kontynuacji na dzieñ
25 wrzeœnia 2009 r.
W takiej sytuacji Rada Nadzorcza powinna podj¹æ uchwa³ê
o odwo³aniu prezesów, którzy nie otrzymali absolutorium.
Jeœli tak siê nie stanie, to bêd¹ oni zajmowaæ swoje stanowiska do 25 wrzeœnia br., tj. do kolejnego g³osowania na
wznowionych obradach Walnego Zgromadzenia. Bêdzie ono
decyduj¹ce, a wiêc kolejny raz decyzja nale¿eæ bêdzie do
samych spó³dzielców. Kolejny raz spó³dzielcy bêd¹ musieli
wykazaæ siê rozwag¹ i wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje
losy. Tylko od samych spó³dzielców zale¿eæ bêdzie, w jakim
kierunku pójd¹ dalsze dzia³ania SM „Krakus”, a wiêc czy doprowadz¹ do poprawy warunków mieszkaniowych cz³onków, czy do ich dalszej pauperyzacji.
Odwo³anie prezesów i wybór nowych cz³onków zarz¹du
to koniecznoœæ i najwa¿niejsze zadanie. Tu ju¿ nie ma miejsca na jakiekolwiek inne decyzje i liczenie, ¿e mo¿e coœ siê
zmieni na lepsze. Wiadomo, ¿e konieczne s¹ radykalne
zmiany, które doprowadz¹ do istotnych zmian w zarz¹dzaniu. Bezwzglêdnie nale¿y dokonaæ zmian w statucie i regulaminach, wed³ug których dzia³aj¹ organy zarz¹dzaj¹ce
spó³dzielni. Te nowe ”narzêdzia” zarz¹dzania musz¹
uniemo¿liwiaæ podejmowanie b³êdnych decyzji, np. mog¹cych mieæ szkodliwy wp³yw na zdrowie lub ¿ycie mieszkañców. Przyk³adem decyzji, której skutki s¹ nie do
przewidzenia, by³a w 1996 r. zgoda na postawienie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu bloku Jaremy1-15.
Zawarta umowa bêdzie obowi¹zywaæ do koñca paŸdziernika
2014, gdy¿ za jej wczeœniejsze rozwi¹zanie tytu³em odszkodowania ERA za¿¹da³a 4 mln z³. Jest to przyk³ad, jak zarz¹d
wespó³ z op³acanymi przez spó³dzielców prawnikami
zadzia³a³ na szkodê ludzi, przecie¿ swoich mocodawców.
Tak, to my jesteœmy mocodawcami i my powinniœmy ustalaæ
regu³y gry, a od dziesi¹tków lat dzieje siê inaczej.
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Absolutnie nie mo¿emy pozwoliæ, aby decyzje zwi¹zane
z instalacj¹ jakichkolwiek obiektów na dachach, podstryszach, elewacjach œcian, klatkach schodowych, piwnicach
wszystkich nieruchomoœci by³y podejmowane w sposób arbitralny, bez porozumienia z mieszkañcami. Decyzje te
musz¹ odbywaæ siê z pe³nym poszanowaniem naszych praw.
Wszystkie prace remontowe i ocieplenia w naszych blokach
musz¹ byæ wykonywane zgodnie z najnowszymi technikami,
a wszelkie kosztorysy, plany i kalkulacje musz¹ byæ rzetelnie
opracowywane. Prace takie wykonywane aktualnie w bloku
Jaremy1-15 s¹ jaskrawym dowodem na niestosowanie siê do
w/w wymogów, a og³aszanie przez zarz¹d nieprawdziwych
informacji na temat tych¿e prac w biuletynie nr 2/99 SM
„Krakus” jest niedopuszczalne. Zw³aszcza dotyczy to treœci
znies³awiaj¹cych przedstawicieli tego bloku i mo¿e byæ
prób¹ sk³ócenia mieszkañców.
Nie wolno zarz¹dowi SM ”Krakus” podejmowaæ decyzji
o budowie nowych nieruchomoœci z jednoczesnym ra¿¹cym
zaniedbywaniem istniej¹cych ju¿ budynków, a zw³aszcza ich
stanu technicznego, warunków mieszkaniowych, jak i najbli¿szego otoczenia nieruchomoœci.
Obecnie najwa¿niejsze jest pilne przerwanie szkodliwej
dzia³alnoœci zarz¹du, która doprowadzi³a do uniemo¿liwienia wyodrêbnienia gruntu mieszkañcom nieruchomoœci
os. Azory i spowodowanie abyœmy stali siê pe³noprawnymi
w³aœcicielami naszych mieszkañ.
Szanowni Pañstwo, proszê o liczne uczestnictwo we
wznowionym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 wrzeœnia
2009 r. i w g³osowaniu opowiedzenie siê za koniecznymi
ZMIANAMI. Uczestnik spotkania”. ( - ) dr Gra¿yna Komarzyniec

Pan Grzybek i cena „postêpu” dc ze s. 1
Na to diabe³ przysta³ chêtnie i zaopatrzy³ klienta w przybory piœmienne, oblizuj¹c siê lubie¿nie na myœl o nagrodzie,
której mu Lucyfer nie posk¹pi. Gdy dojechali do Czyœæca, na
granicy pomiêdzy Niebem i Piek³em, na rogatce przy szlabanie, Grzybek, nie budz¹c podejrzeñ eskorty, wsun¹³ papier
do rêkawa dy¿urnemu anio³owi.
Gdy w Niebie zapoznali siê z pismem, powsta³o zamieszanie.
Otó¿ Grzybek do Niebiañskiego S¹du Apelacyjnego z³o¿y³
odwo³anie od wyroku pierwszej instancji. Pisa³, ¿e nie mo¿e
byæ Piek³em karany, skoro nigdy w ¿yciu o jego istnieniu nie
s³ysza³, wiêc nie godzi siê go na nie skazywaæ. ¯ali³ siê, czemu
go taka nies³uszna kara spotyka? Gdyby wiedzia³ o istnieniu
Piek³a, to ho, ho, ani chybi, œwiêtym by zosta³!
Odwo³anie przyjêto do rozpatrzenia, a Grzybka zatrzymano mimo protestów diablej eskorty i osadzono w celi
czyœæcowej z widokiem na Piek³o, na Sma¿alniê G³ówn¹.
Tymczasem, w Niebie rozpoznanie sprawy zlecono dwóm
s³awnym adwokatom. S³awny adwokat w Niebie, to¿ to jest
taka rzadkoœæ, jak ciele o dwu g³owach! Na Grzybkowe
szczêœcie obaj mieli racjê, choæ ich wnioski by³y przeciwne.
Jeden by³ za szanowaniem prawa i potêpieniem Grzybka,
nader s³usznie utrzymuj¹c, ¿e nieznajomoœci¹ prawa
dzia³aj¹cego przez ostatnie 6000 lat, mimo znanej niebiañskiej cierpliwoœci, nawet w Niebie nie mo¿na siê
t³umaczyæ. Drugi by³ za uniewinnieniem, te¿ nader s³usznie
wskazuj¹c na jego brak mo¿liwoœci wyboru. Co z tego, ¿e
prawo jest stare jak œwiat, skoro do Grzybka nie dotar³o. Dla
przyk³adu, nie mo¿na karaæ mandatem za pogwa³cenie znaku
drogowego, który w nocy ukradli.
Sprawa w apelacji chyba zostanie d³ugo, jednak strony
maj¹ na to wiecznoœæ. Pytanie tylko, czy to a¿ takie szczêœcie:
siedzieæ w czyœæcowym „kiciu” i przez kraty ogl¹daæ smoln¹
przysz³oœæ. Miejcie to na uwadze, drodzy parafianie!
Andrzej Stoch

