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Ostateczne przyjście Pana
uż jest blisko, coraz
bliżej... Adwent się
kończy, roraty mijają... Czy jesteśmy
gotowi na przyjście
Pana? Przygotowani na Boże
Narodzenie? Czy nasze „szykowanie się” do świąt ograniczy się tylko do tego, że wysprzątamy dom od góry
do dołu, zaglądając do najmniejszych zakamarków?
Że wytrzepiemy dywany,
umyjemy okna i będziemy kupować, kupować, kupować...
Adwent to czas tęsknoty.
Pomyślmy, czy rutyna, codzienne obowiązki, ciągły pośpiech, nasze problemy i grzechy nie przesłoniły nam Światła, które przychodzi? Adwent wyraża też oczekiwanie
Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym
okresie akcent położony jest
na Paruzję, czyli ostateczne
przyjście Pana na końcu świata. Dopiero ostatni tydzień adwentu przygotowuje bezpośrednio do narodzenia Dzieciątka Jezus. Czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków,
którzy podkreślając zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego, zachęcali do nawrócenia.
Równocześnie jednak Kościół
przypomina o nadziei, jaka
wiąże się z ponownym przyjściem Pana.
Już jest blisko, coraz bliżej... Czy jesteśmy gotowi?
Jeszcze jest kilka dni... Jeszcze
jest czas. Nie zmarnujmy go.

J

To nie wydumany problem
teologiczny, ale jedna z prawd
wiary, którą wyznajemy podczas każdej Mszy świętej.
W Credo mówimy: „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić
żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca”.
W chwili, gdy Pan Jezus
wstąpił do nieba, historia zbawienia jeszcze się nie zakończyła. Ona trwa, a jej zakończeniem będzie Paruzja, czyli
powtórne przyjście Chrystusa. Jego zapowiedź jest głoszona od początku wspólnoty
Kościoła. Stała się też przedmiotem nauczania apostołów:
„Ten Jezus, wzięty od was
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Królestwo miłości

Współcześnie koniec świata niejednemu kojarzy się

bardziej z globalną, a może
nawet kosmiczną katastrofą
niż z ponownym przyjściem
Jezusa Chrystusa, nazywanym Paruzją. Kto dzisiaj myśli o końcu czasów jako pożądanym wydarzeniu, na które w pełnej gotowości oczekujemy?
A przecież w pewien sposób już uczestniczymy w tych
wydarzeniach, bo żyjemy
w „dniach ostatecznych”, rozciągniętych pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa a nieokreślonym dniem,
w którym powróci. Będzie
to jednak koniec świata takiego, jaki znamy. Pojawi się
nowe niebo i nowa ziemia, nastanie Królestwo Boże. Zapanują rządy miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Dzisiaj o końcu czasów
mówi się głównie w atmosferze strachu. Każdy z nas oglądał niejeden film, pokazujący w przerażający sposób koniec świata. Temu sposobowi
myślenia ulegają nieraz także
chrześcijanie. Ale nie zawsze
tak było.
Przed wiekami wyznawcy
Jezusa nie tylko bez lęku czekali na tę chwilę, ale wręcz
nie mogli się jej doczekać.
W Liście św. Jakuba znalazło się napomnienie połączone z zapewnieniem: „Tak i wy
bądźcie cierpliwi i umacniajcie

WYDAWCA: Wydawnictwo „TA i TA”, REDAKCJA: 30-435 Kraków,
ul. Zakopiańska 176B/1, tel. 784-75-05-75, fax: (12) 266–30–79
e–mail: szlakwiary@wp.pl, Dział reklamy: tel. 602-75-45-75,
Adres korespondencyjny: 30–960 Kraków 1, skr. pocztowa 159
REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Cyganik.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów oraz
zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Zdjęcie na pierwszej stronie: www.pixabay.com

serca wasze, bo przyjście Pana
jest już bliskie” (Jk 5,8).

Na płótnie, w filmie
i na papierze

Koniec czasów obfituje
w symboliczne wizje, obrazy,
znaki, przy czym nie pozwala na jednoznaczną ich interpretację. Może właśnie dlatego niezmiennie od wieków
inspiruje literaturę, film i malarstwo?
Scena sądu ostatecznego uwieczniona jest w wielu

zapadają ciemności, słychać
dźwięk trąb – tak wygląda
katastroficzna wizja upadku
grzesznego świata.
Motyw apokalipsy pojawia
się także w filmie. Przykładem
może być „Siódma pieczęć”.
To opowieść o powrocie rycerza i jego giermka z wyprawy krzyżowej. W podróży bohaterowie doświadczają
niesprawiedliwości, kradzieży,
a przede wszystkim wszechobecnej śmierci. Pan Bóg zdaje się być nieobecny, ukrywa się za zasłoną milczenia.
Aby poznać ostateczne prawdy, rycerz decyduje się na grę
w szachy ze śmiercią. Stawką
jest z jednej strony życie człowieka, z drugiej zaś – dostęp
do prawd fundamentalnych.
Apokalipsa, czyli koniec
ziemskiego świata przedstawia ostateczna walkę dobra
ze złem. Mimo nastroju grozy i przerażenia ma również
wymowę pokrzepiającą – jest
zapowiedzią nowego ustanowienia ładu w świecie. Chrystus zapewnia, że na końcu
czasów sprawiedliwi zostaną na zawsze połączeni zgodą i miłością, które pozwolą
na radosną kontemplację Króla Królów. „I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu już [odtąd]
nie będzie” (Ap 21, 4).
AGNIESZKA MICHALIK
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Paruzja – co to znaczy?

do nieba przyjdzie tak samo,
jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).
Jakie znaczenie może mieć
dla nas przyjście Chrystusa,
jeśli wierzymy, że On już jest
obecny wśród nas – na każdej Eucharystii i w Najświętszym Sakramencie? Jezus wypełnia w ten sposób swoją zapowiedź sprzed Wniebowstąpienia, że nie opuści Kościoła:
„A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Jednak zapowiedział również Swoją widzialną obecność na końcu czasów. Nastanie wówczas triumf Króla Królów.
Termin przyjścia Chrystusa jest nieznany nawet Jemu
– Synowi Bożemu! To prawda trudna do pojęcia, ale demaskująca wszystkich, którzy
wyznaczają daty końca świata. Może on nastąpić w każdej chwili! Tylko Bóg Ojciec
wie, kiedy. A skoro nie wiadomo, kiedy nastąpi koniec
czasów i Chrystus powtórnie przyjdzie w chwale, właściwą postawą ludzi świadomych tego faktu jest czuwanie, stałe „bycie gotowym”
na ten moment.

dziełach malarskich. Przykład? Hans Memling, flamandzki malarz drugiej połowy XV wieku, jest autorem
„Tryptyku z Gdańska” (zwanego „Tryptykiem Sądu Ostatecznego”). Obraz zamówił
pewien Florentczyk, przepełniony troską o swe zbawienie.
Statek, na którym przewożono gotowe dzieło, został obrabowany. Złodzieje, być może
zdając sobie sprawę z tematyki obrazu, podarowali go katedrze w Gdańsku. Można go
tam oglądać do dziś. Na dole
płótna widnieje postać św.
Michała, który waży dusze.
Na szczęście waga przechyla
się na stronę dobra.
Nawiązaniem do tematyki końca świata jest też
wiersz Zbigniewa Herberta
pt. U wrót doliny. Autor opowiada o rzeczywistości, która do złudzenia przypomina wydarzenia z czasów wojny – transport ludzi do obozów koncentracyjnych. Aniołowie przedstawieni w wierszu
są zimni, bezwzględni, pozbawieni uczuć niczym gestapowcy. Ludzie bez buntu poddają
się rozkazom, mimo że odbierane jest im wszystko, co dla
nich najdroższe.
Jan Kasprowicz w hymnie
Dies irae (łac. dzień gniewu)
również nawiązuje do apokaliptycznej wizji sądu ostatecznego. Ogień krzepnie,

Zdrowych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku
wszystkim Czytelnikom oraz Firmom współpracującym
z naszym wydawnictwem
życzy redakcja Szlak Wiary
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Tradycje zagrożone
dzieciństwa
każdego
roku czekamy na Boże
Narodzenie.
To Święta wyjątkowe, niesamowite, tajemnicze i dostojne, pełne tradycji i pięknych
zwyczajów. Chętnie wchodzimy w ich aurę i niesamowity klimat nastroju i emocji.
Czas Bożego Narodzenia
przenosi nas co roku do zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat.
Wciąż na nowo odkrywamy
piękno i głębię Bożego Narodzenia – Wcielenia Bożego
Syna. To święte dni, tak bardzo związane z naszą historią
i tożsamością. Towarzyszące Bożemu Narodzeniu obchody, obrzędy i zwyczaje,
choć ulegały pewnej modyfikacji, nadal jednak stanowią nieodłączny element świętowania. Trudno się jednak
oprzeć wrażeniu, że te tradycje są dzisiaj coraz bardziej
zagrożone. Już w podręczniku dla dzieci z pierwszej klasy
pt. „Nasz Elementarz” można
zauważyć te niepokojące trendy. Wprawdzie po pierwszych
konsultacjach w miejsce „dni
świątecznych” wprowadzono
„święta Bożego Narodzenia”,
ale okres świąteczny został
sprowadzony jedynie do przygotowania ozdób na choinkę,
prezentów, wypiekania cynamonowych pierników i lepienia pierogów z kapustą.

Kolejną tradycją związaną z okresem Bożego Narodzenia jest tzw. wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą. Ważne jest odbywające się w czasie jej
trwania błogosławieństwo
domu i osób tam mieszkających. Trzy symboliczne litery
umieszczane w Święto Trzech
Króli na drzwiach domu także dotyczą błogosławieństwa:
C+M+B. Jest kilka interpretacji tego napisu. Najbardziej popularne tłumaczenie
to: C = Christus, M = mansionem, B = benedicat, czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Pamiętajmy, że jest to wymowne i czytelne wyznanie wiary, a także przyznanie się do katolickich korzeni.

Od

Jest biały, kruchy i bardzo cienki. Ozdobiony rysunkiem nawiązującym do tematyki świąt Bożego Narodzenia. Chociaż właściwie nie
ma smaku, nie może go zabraknąć na wigilijnym stole.
Od połamania się opłatkiem
w polskich rodzinach rozpoczyna się wieczerzę wigilijną. Do tradycji należy święcenie opłatków podczas Mszy
Świętej. Takie poświęcone
opłatki można potem zakupić w zakrystii lub na plebanii. W niektórych parafiach
uprawnione osoby roznoszą
opłatki bezpośrednio do domów. W wielkich supermarketach hostessy, przebrane
za aniołki, sprzedają paczkę
opłatków za dwa złote. Oczywiście o poświęceniu nie ma
mowy. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby opłatki mogły
leżeć w sklepie z dewocjonaliami, a co dopiero w supermarkecie!
Dawniej tradycja wypieku opłatków była zastrzeżona wyłącznie dla klasztorów
i zakonów. Dopiero w XVII

wieku, każda parafia miała
prawo do własnego wypieku i tak opłatki „trafiły pod
strzechy”. Później wypiekiem
opłatków zajmowali się organiści, a obecnie istnieje kilkadziesiąt świeckich piekarni. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu, aby produkować opłatki, trzeba było iść do kurii
i złożyć przysięgę, że będzie
się je wytwarzać tylko z czystej wody i najwyższej jakości
mąki. Dzisiaj nikt już nie musi
składać przysięgi, ani kupować najlepszej mąki. Produkcja opłatków stała się rzemiosłem. Warto jednak zadbać o to, aby opłatek, którym dzielimy się z najbliższymi był poświęcony w kościele a nie kupiony na pasażu hipermarketu.

Wolne miejsce przy stole

Znany i powszechny
w Polsce jest zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca
przy stole wigilijnym. Niektórzy pozostawiają wolne
miejsce przy stole przez pamięć o swoich bliskich, którzy nie mogą z nimi spędzić Świąt. Miejsce to może
również przywodzić na pamięć zmarłego członka rodziny, który znajduje się już
w domu Pana. Najczęściej
jednak owo symboliczne

wolne miejsce przy stole rozumiane jest jako przeznaczone dla kogoś obcego,
przechodnia czy wędrowca. Podkreśla się, że w wigilijny wieczór nikt nie powinien być samotny. Pomyślmy, co by się stało, gdyby
rzeczywiście do drzwi naszego mieszkania zapukał
nieznajomy? Jakiś przybysz,
który jest bezdomny, brudny i głodny? Może imigrant
z kraju, który nie budzi najlepszych skojarzeń? Czy
to stawianie dodatkowego
talerza nie służy często uspokajaniu siebie i utwierdzaniu
się w dobrym samopoczuciu,
że jesteśmy otwarci i przyjaźnie nastawieni do świata? Jak wobec tych tego symbolicznego gestu wyraża się
nasza postawa wobec ludzi,
z którymi nie zawsze jest
nam „po drodze”?

Kolędy i kolęda

Do najpiękniejszych zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia należy śpiewanie kolęd. Niektóre
przypominają uroczyste hymny kościelne, inne – wzruszające kołysanki albo wesołe
przyśpiewki. Kolędą jest zarówno poważne Anioł pasterzom mówił, nastrojowe Lulajże, Jezuniu, jak i wesołe

W rozmaity sposób składamy życzenia świąteczne.
W kilku słowach możemy
przekazać coś szczególnego danej osobie. Nie powtarzajmy każdemu tej samej
stereotypowej formułki. Inaczej zwrócimy się do mamy,
a inaczej do kolegi z pracy.
Podobna kreatywność jest
mile widziana w wypadku życzeń wysyłanych na kartach
świątecznych. Szczytem lenistwa jest ograniczenie życzeń do podpisania się pod
gotowym tekstem wydrukowanym na kartce. Analogicznie dzieje się, gdy wyszukujemy w Internecie „gotowca”
i wysyłamy go pocztą elektroniczną do wszystkich odbiorców.
Ksiądz Jan Twardowski
w jednym z wierszy napisał:
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Biały opłatek

Wesołych Świąt!

Pójdźmy wszyscy do stajenki, opowiadające o pasterzach, spieszących powitać
narodzonego Jezusa. Polskie
kolędy mają długą tradycję.
Często przedstawiają pasterzy i ich rozmowy. Sceneria kolęd jest typowo polska:
wieś, grudniowy mróz, kożuchy i czapki, okrywanie Dzieciątka przed zimnem, różne
domowe sprzęty i zwyczaje.
Znane powiedzenie mówi,
że „śpiewać każdy może”,
dotyczy to również śpiewania

kolęd, zwłaszcza, że: „kolęd się nie słucha, kolędy się
śpiewa”. Dlatego szkoda,
że w wielu domach mieszkańcy zbyt często ograniczają się jedynie do biernego odbioru i odsłuchiwania kolęd
z płyt, radia, telewizji czy Internetu. Jeśli ktoś absolutnie
nie chce śpiewać, może sięgnąć po płytę z nagraniem.
Warto jednak zadbać, aby
były to kolędy klasyczne, nie
tandetne lub odśpiewane nowocześnie.

Teraz idą już nie Trzej Mędrcy
lecz uczeni, doktorzy, docenci
Teraz wszystko inaczej
zamiast złota niosą dolary
zamiast kadzidła – komputer
zamiast mirry – video
Rzeczywistość wokół bardzo się zmieniła. Dotyczy
to również świąt i świętowania. Coraz trudniej przebić
się przez cały ten „magiczny”
blichtr, który towarzyszy świętom. Tymczasem Boże Narodzenie to czas, jak żaden inny.
Dni, „w których gasną wszelkie spory”, na które każdy,
niezależnie od wieku, czeka
z wielką niecierpliwością i utęsknieniem. Zadbajmy o to, aby
był to czas rzeczywiście wyjątkowy, pełen pokoju i ciepła.
Nasze polskie zwyczaje
i tradycje z pewnością w tym
pomogą.
DOMINIKA MAZUREK

więta Bożego Narodzenia…
Jak co roku czekamy na nie
z niecierpliwością. Kojarzą się nam z choinką, prezentami, pasterką , wigilią ,śniegiem. Każdy ma inne skojarzenia i wspomnienia – często wyniesione z dzieciństwa. Wiemy jaka
jest nasza tradycja. I czasem wydaje się nam, że tak tylko można spędzać święta. Tymczasem świąteczne zwyczaje w innych krajach mogą
być zupełnie inne jak nasz. Niektóre są podobne, ale inne znacznie się
różnią i mogą zaskakiwać.

Ś

Francja

Francuskie tradycje bożonarodzeniowe dość znacznie różną się od naszych. Raczej we wszystkich domach pojawia się choinka, ale nie
gości w nich tak długo jak w naszych. W wigilię dzieci wystawiają
zimowe buty i czekają aż Pere Nol
czyli odpowiednik naszego św. Mikołaja zostawi w nich prezenty. Wigilia dla Francuzów oznacza świąteczną, uroczystą kolację. Tradycyjnym ciastem jest dość skomplikowane w przygotowaniu ciasto "Buche de Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa. Święta Bożego Narodzenia są obchodzone tylko 25
grudnia. Warto zauważyć, że świąteczne jedzenie jest inne w zależności od regionu np. w Paryżu je
się ostrygi, w Alzacji pieczoną gęś.
Ciekawostką jest tradycja wypiekania trzynastu chlebów, które symbolizują Jezusa i dwunastu apostołów.
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Świąteczne zwyczaje
Jest to jednak coraz rzadziej spotykana tradycja.

Austria

To właśnie w Austrii, w wiosce Oberndorf powstała jedna z najpiękniejszych
i najbardziej znanych kolęd „Cicha
noc, święta noc” . Słowa do tej XIX–
wiecznej pieśni napisał ksiądz Joseph
Mohr, a muzykę organista Franz
Xavier Gruber . W ogóle Austria
ma muzyczne, świąteczne tradycje. W Tyrolu znanym z jodłowania,
w każdy czwartek adwentu mieszkańcy chodzą od domu do domu
składając sobie życzenia i śpiewając
pieśni. A w wigilię, w małych miasteczkach tradycja jest wspólne kolędowanie na rynku. Świąteczne jedzenie w Austrii różni się od naszego. Co prawda w wigilię w Wiedniu
i w jego okolicach je się karpia, ale
już w Karyntii tradycyjnym daniem
jest pieczona kaczka a w zachodniej
Austrii je się na wigilię zimne potrawy. Austriacy pieką w święta proste
ciasto z mleka, mąki, masła i miodu,
które ma przynieść zdrowie w nowym roku. Równie chętnie zajadają
się piernikami, kasztanami na ciepło
czy pieczonymi migdałami.

Niemcy

Mało kto wie,
że to z Niemiec
do Polski i innych
krajów przywędrował w XIX wieku zwyczaj choinki!
W Niemczech choinki pojawiły się
prawdopodobnie już na przełomie
XV i XVI wieku. Niemieckie Boże
Narodzenie obejmuje jak i u nas trzy
dni: wigilię, pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia i drugi dzień
Świąt. Wigilia to uroczysta kolacja,
jednak bez opłatka . Są za to prezenty i podobnie jak u nas w oba
świąteczne dni chodzi się do kościoła na msze i sporo zajada podczas uroczystych obiadów i kolacji. Niemcy świętują także w adwent czyli cztery tygodnie przed
wigilią. W wielu domach pojawiają się adwentowe wieńce ozdobione świątecznymi ozdobami: wiankami, świeczkami czy owocami. Są też
adwentowe kalendarze, zazwyczaj
w kształcie domku z dwudziestoma
czterema okienkami. Każdego dnia
otwiera się tylko jedno okienko,
w którym znajduje się np. czekoladka lub inna słodka niespodzianka. Świąteczne jedzenie dla Niemców to potrawy z gęsi, kaczki czy
dziczyzny. Podobnie jak u nas żywe

osób je kolację wigilijną w restauracjach. Świąteczny obiad w Boże Narodzenie wygląda podobnie jak ten
na Święto Dziękczynienia – główną
potrawą jest pieczony indyk z ziemniakami. W domach z tradycją gospodynie pieką świąteczny, świeży chleb.

są tradycje kolędowania i szopki.
I podobnie jak my Niemcy uwielbiają świąteczne kiermasze. Najsłynniejszym i najstarszym jest Christkindlesmarkt w Norymberdze.

Włochy

W tym kraju tradycje świąteczne
są ściśle związane
z religią chrześcijańską. Przed wigilią Włochów obowiązuje ścisły post, a święta rozpoczynają się 24 grudnia od uroczystej kolacji. Nie ma na niej mięsa ale ryby, sałatki, słodycze i owoce. Jest to także dzień rodzinnych
spotkań, zazwyczaj w dość licznym
gronie. W Rzymie natomiast wielu
mieszkańców spędza wigilię na placu św.Piotra, gdzie ok. godziny 19
uroczyście odsłaniana jest tradycyjna, ogromna szopka. Zwyczaj
ten wprowadził papież Jan Paweł II
w 1982 roku. Natomiast najważniejszy posiłek w dzień Bożego Narodzenia składa się z wielu potraw
i to podczas niego otwierane są prezenty. Bożonarodzeniowe słodycze
to głównie ciasteczka nadziewane
figami i orzechami. Do grzecznych
dzieci przychodzi oczywiście św.
Mikołaj. Postacią z rodzimej włoskiej tradycji jest czarownica Befana, która także wręcza dzieciom zabawki. Włosi podobnie jak i Polacy
są bardzo przywiązani do tradycji
budowania szopek.

USA

Świątecznych
zwyczajów w Stanach Zjednoczonych
jest bardzo wiele,
bo nie należy zapominać, ze kraj
ten zamieszkany jest przez potomków wielu narodów. Każdy z nich
wniósł trochę swoich zwyczajów.
W świątecznych domach znajdziemy więc choinki, świąteczne obiady, prezenty czy kalendarze adwentowe. Do tradycji amerykańskich
należą świąteczne postacie: Rudolf
z czerwonym noskiem czyli najbardziej popularny renifer z zaprzęgu św. Mikołaja czy bałwanek Frosty. To czego jest w USA w nadmiarze to świątecznych piosenek i gór
prezentów. Przygotowania do zakupów tych ostatnich rozpoczynają się już w listopadzie. Znikoma
część Amerykanów świętuje wigilię z rybą i opłatkiem. Bardziej powszechne w tym czasie jest uczestniczenie w nabożeństwach w kościołach i śpiewanie kolędy. Wiele

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Cud Bożego Narodzenia – opowiadanie wigilijne
ył rok 1998. Śnieg sypał
ogromnymi płatami, wokoło dało się wyczuć klimat
zbliżających się Świąt – roześmiani ludzie wiozący choinki do
swych domów, grono kumoszek rozgadanych na targu na temat wigilijnych potraw, mikołaje zapraszający dzieci, by wypowiadały swe życzenia... Wszyscy i wszystko przygotowywało się na te najważniejsze
dla nich Święta Bożego Narodzenia.
Były one niewątpliwie radosne i napawały ludzi wszechogarniającym
optymizmem, jednakże pan Antoni na samą myśl o nadchodzących
Świętach zdawał się być przygnębiony, bardziej zadumany jakby to
wszystko, co działo się wokół, jego
nie dotyczyło. Antoni, od wielu lat
wdowiec, spędzał Święta wraz z sąsiadką i jej córką – przy wigilijnym
stole od lat brakowało syna i jego
żony. Pokłócili się i od tamtej pory
żaden z nich nie chciał wyciągnąć
ręki do zgody, kontakt pomiędzy synem, a ojcem, tak starannie dotychczas pielęgnowany, urwał się zupełnie. Od tamtego czasu pan Antoni
odczuwał ból na samą myśl o synu,
co dzień powracały wspomnienia,
z którymi musiał się borykać. Wiele
razy chciał zadzwonić do niego, lecz
nigdy nie odważył się na ten krok,
obawiając się ignorancji z drugiej

FOT. ARCHIWUM SANKTUARIUM W LUDŹMIERZU

B

Szopka Bożonarodzeniowa na Papieskim Ołtarzu Polowym w Ludźmierzu

strony, której by nie przeżył. Wizja kolejnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych bez najbliższych
doprowadzała go do łez i rozpaczy.
Syn pana Antoniego – Krzysztof był
zbyt dumny, by pogodzić się z ojcem. Obaj byli niezwykle podobni
do siebie pod względem charakteru i temperamentu, lecz różniła ich
istotna kwestia – wiara i jej praktykowanie. W przeciwieństwie do swego ojca, Krzysztof nie był nazbyt

gorliwym katolikiem. Fakt, Święta obchodził wraz z rodziną, lecz
nie kwapił się, by pójść do kościoła.
Pewnego dnia jego życie zmieniło
się pod tym względem diametralnie
– przechodząc nieopodal kościoła
dostrzegł palące się światło; w środku ujrzał ogromną szopkę bożonarodzeniową. Przez dłuższą chwilę stał
i łzy same zaczęły napływać mu do
oczu – wszedł do środka. Wydawało mu się, że Dzieciątko uśmiecha

się właśnie do niego, poczuł przypływ nieodgadnionego stanu błogości, którego nigdy dotąd nie doświadczył. Patrząc na Dzieciątko nawet nie zauważył upływu czasu; w tej
chwili rozbrzmiały głośno dzwony i Krzysztof usłyszał przepięknie
śpiewający chór – pieśń o wybaczaniu, o sile miłości jaką jest Bóg. Stał
jak oniemiały. Wysłuchawszy śpiewu
ukląkł i modlił się tak prawdziwie jak
nigdy dotąd. Zrozumiał, że nie liczy

się w tej chwili żadna duma, żal,
że nie należy unosić się honorem,
w szczególności, jeśli sprawa dotyczy jego ukochanego ojca. Zrozumiał swą głupotę i szczerze żałował
za swe grzechy. Po godzinie zdecydował się wrócić do domu – do żony.
W drodze wiele rozmyślał. Następnego dnia postanowił pójść do ojca
i przeprosić go za wszystko, co było
złe. Tak też zrobił. Rozmawiali długo, a efektem tej rozmowy było pojednanie w tak ważny dzień – Bożego Narodzenia.
Ta historia ukazuje nam prawdę
nie zawsze widoczną dla oczu, lecz
na pewno widoczną dla serca, które w swych postanowieniach kieruje się wiarą. Zatem, tak jak Krzysztof, nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi. On już nadchodzi. Nie
bójcie się otworzyć Mu drzwi swojego serca, choćby robiło wrażenie mizernej i lichej stajenki, a wasze życie przypominało zaniedbaną
oborę. Nie bójcie się i otwórzcie mu
drzwi. Pan narodził się w stajni, bo
tam drzwi były otwarte. Niech narodzi się także w was samych. Wyjdźcie Mu na spotkanie. Niech dokona
się Boże Narodzenie w was! A kiedy narodzi się Bóg, niech w tobie
nie będzie Mu zimniej niż w tamtej stajni!
KATARZYNA NYLEC
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„Żywa Szopka przy Franciszkańskiej”, to nie tylko brzmi znajomo, ale sama nazwa stanowi już
swoistą wizytówkę synów św. Franciszka z Asyżu, którzy pragną kontynuować tę tradycję w Krakowie.
Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą
to właśnie św. Franciszek z Asyżu jest prekursorem całego tego
„bożego zamieszania”, które spadło na nas z nieba i znalazło swoje miejsce w małej na ów czas wiosce w centralnych Włoszech – Greccio. To właśnie tam zaiskrzyła idea
Żywej Szopki, która żywo daje nam
znać o Życiu, które nam się narodziło! Ludzie, zwierzęta, wszelkie
stworzenie wpatrzone w betlejemską
grotę, gdzie rodzi się Życie – takie
są ideały. Jak to będzie w tym roku?
Poniżej znajdziesz kilka słów, które
mogą pomóc w przeżywaniu „Szopki” w tym roku.
Od niemal 26 lat Bracia Mniejsi Konwentualni z Krakowa organizują ów symboliczne spotkanie
(Żywa Szopka), jak i realne przebywanie (Eucharystia – „Pasterka”)
z Narodzonym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Z każdym rokiem
„Szopka” przynosi nowe, czasami
bardzo zaskakujące sposoby na przeżywanie tego czasu. Idea spotkań

ZDJĘCIA: WSD FRANCISZKANÓW

Żywa Szopka przy Franciszkańskiej od 26 lat
szopkowych odnosi się do tej samej, nieustająco zachwycającej, betlejemskiej rzeczywistości, która objawia nam cud i kruchą moc nowego życia – Dziecko. Dlatego też specjalnie na tę okazję bracia zaprojektują i zbudują symboliczną szopkę, w której będzie można zobaczyć
Świętą Rodziną i pewnych nowych,
małych „gości”.
W tym roku „Żywą Szopkę przy
Franciszkańskiej” współtworzyć
będą różne pokolenia muzyków
i artystów, które świetnie odnajdują się w tej Bożej atmosferze i uwielbieniu poprzez muzykę i występy artystyczne. Głównym przejawem ów
uwielbienia będzie wspólne kolędowanie przy Franciszkańskiej 4. Wystąpią między innymi takie zespoły jak: „Ku Chwale”, Zespół Szkół
im. św. Franciszka w Poskwitowie, „Jakubowe Muszelki”, „Wołki i Osiołki”, „kwartet C.D.N.”,
a także franciszkański zespół Fioretti. Zapraszamy także 26 grudnia
wówczas Jasełka przedstawią nam
osoby z „niezależnego domostwa
San Damiano w Chęcinach”, które
na co dzień zmagają się ze swoimi
nałogami i życiowymi trudnościami.
Organizatorzy starali się uwzględnić różnorodność Kościoła i dać

okazję do radości każdej przybyłej
na „Szopkę” osobie.
Setki ludzi, którzy pomiędzy
24 a 26 grudnia nawiedzili plac
przy Franciszkańskiej 4 w zeszłym
roku są świetną motywacją dla braci do jeszcze gorliwszej pracy nad
„Szopką” w tym roku. Bracia pragną służyć tym dziełem, by każdy
mógł poczuć się „chcianym” w tym
wyjątkowym dla każdej osoby czasie.
Czas świąt jest wyjątkowy, dlatego też organizatorzy pragną
nade wszystko, by wszyscy: bogaci i biedni, opuszczeni i z wielkich
rodzin, młodzi i starsi, bezdomni
i ci z pięknymi mieszkaniami stawali się jednym.
Pytasz jaki jest cel „Żywej Szopki przy Franciszkańskiej”? Odpowiedź jest: chcemy zgromadzić się
razem, blisko siebie, by poczuć Ciepło, które narodziło się i spoczywa
w rękach Maryi. Zapraszamy pomiędzy 24 a 26 grudnia. Zaskoczymy Cię oczywistością!
pozdrawiam
BR. SZYMON TUPTOŃSKI OFMCONV
Koordynator Żywej Szopki przy
Franciszkańskiej

Tel.: +48 782 300 573
szopka.franciszkanska4.pl
facebook.com/zywaszopka
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WARTO POCZYTAĆ

„Noc wigilijna” – niepublikowane homilie
i wystąpienia kard. Karola Wojtyły
latach 1960. i 1970.
funkcjonowało w Krakowie duszpasterstwo
studenckie noszące nazwę Wspólnota Akademicka Jezuitów – WAJ. Przez 17 lat
prowadził je energicznie o. Czesław
Drążek, a uczestniczyła w nim młodzież krakowskich uczelni, m.in.
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Akademii
Muzycznej. Studenci regularnie spotykali się z ówczesnym metropolitą
krakowskim kard. Karolem Wojtyłą,
wielkim zwolennikiem duszpasterstw
akademickich i w ogóle pracy z młodzieżą. Stałymi okazjami do spotkań
były przypadające 4 listopada imieniny kardynała (wspomnienie św.
Karola Boromeusza), wspomnienie
św. Stanisława Kostki 13 listopada,
a także opłatki i bożonarodzeniowe
jasełka. Spotkania – zwykle poprzedzane Mszą św. – odbywały się w pałacu arcybiskupów krakowskich przy
ul. Franciszkańskiej 3 lub u krakowskich jezuitów na ul. Kopernika 26.
Jednym z członków WAJ–u i uczestnikiem tych wydarzeń
był student Akademii Muzycznej Jan
Kowalczyk. Miał on zwyczaj nagrywać na magnetofonie kasetowym
homilie, przemówienia i wystąpienia kardynała Wojtyły. Przechowywane w domu nagrania po wielu latach ujrzały światło dzienne. Ich zapis dźwiękowy i słowny ukazał się
właśnie w wydanej przez krakowską oficynę Biały Kruk książce „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”.

W

Znajdziemy w niej jedenaście dotychczas niepublikowanych wystąpień kardynała, wygłoszonych właśnie przy okazji krakowskich spotkań

z WAJ–owiczami. Część z nich
to homilie z nabożeństw z okazji
wspomnień św. Karola Boromeusza i św. Stanisława Kostki. Kard.

Wojtyła miał do tych dwóch świętych
szczególne nabożeństwo. Karol Boromeusz był jego patronem, a Stanisław Kostka to patron młodzieży,
tak zawsze bliskiej metropolicie. Mówiąc o tym drugim, metropolita podkreślał zawsze jego upór w dążeniu
do celu (tj. zostania duchownym),
realizowany wbrew woli rodziców,
ale za to za głosem powołania i serca. Taki właśnie powinien być wzór
postępowania dla współczesnej młodzieży – podkreślał Wojtyła.
Pozostałe teksty to wypowiedzi
kardynała podczas spotkań świątecznych, gdy wspólnota składała sobie życzenia, łamała
się opłatkiem i urządzała dla dostojnego gościa
przedstawienia jasełkowe. Te ostatnie były
przez Wojtyłę bardzo
lubiane, jako specyficzne polska forma
świętowania Bożego
Narodzenia. Chętnie je
oglądał i zawsze sprawiały mu radość. Podobnie chętnie śpiewał kolędy.
W zamieszczonych w „Nocy
wigilijnej” tekstach możemy rozpoznać Karola Wojtyłę takiego, jakiego
znamy z czasów, gdy był papieżem
Janem Pawłem II (nie każdy w końcu
miał szczęście stykać się z nim wcześniej): głęboko zanurzonego w wiarę w homiliach, radosnego i żartobliwego w nieoficjalnych wystąpieniach. Książkę kończą przemówienia
Jana Pawła II wygłoszone podczas

watykańskich spotkań z dawnymi
członkami duszpasterstw akademickich w Watykanie i Castel Gandolfo,
w których serdecznie witał i wspomniał WAJ i WAJ–owiczów.
Te wyjątkowe teksty zostały zilustrowane rzadko publikowanymi
zdjęciami metropolity, wykonanymi przez znanego krakowskiego fotografika Adama Bujaka. Ze swoim aparatem towarzyszył on biskupowi, a później kardynałowi Wojtyle od początku lat 60. Na zdjęciach
widać metropolitę w jego pokojach
na Franciszkańskiej 3, podczas sprawowania nabożeństw, udzielania sakramentów, błogosławiącego dzieci... Do książki dołączono płytę CD
z poprawionymi techniczne nagranymi przeniesionymi z taśm Jana
Kowalczyka. Można na niej usłyszeć przemówienia Karola Wojtyły, jego żarty, śpiewane przez niego
kolędy i kardynalski śmiech. Lektura (i materiał do słuchania) w sam
raz na nadchodzące święta.
PAWEŁ STACHNIK

Karol Wojtyła, „Karol Wojtyła.
Noc wigilijna”,
Biały Kruk, 120 str.,
16,5 x 23,5 cm, twarda oprawa.
Cena det. 49 zł + koszty wysyłki
Zamówienia:
Wydawnictwo Biały Kruk,
ul. Szwedzka 38, 30–324 Kraków.
Tel: 12 260 32 40, 12 260 32 90,
12 254 56 02,
e–mail: marketing@bialykruk.pl

Piłsudski przypomniany po latach
1938 r. w Warszawie
ukazała się książka Władysława Baranowskiego
pt. „Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931”. Autor – dziennikarz, działacz polityczny, dyplomata, ciekawa postać warta
osobnej opowieści – zebrał w niej swoje rozmowy przeprowadzone w marszałkiem Piłsudskim na przestrzeni kilkunastu lat. Baranowski był przez pewien okres współpracownikiem Komendanta używanym w misjach zagranicznych, i z tego powodu miał
okazję spotykać się z nim od czasu
do czasu. Po śmierci Piłsudskiego zebrał lub odtworzył rozmowy z nim
przeprowadzone i wydał drukiem.
Książka z czasem popadła w zapomnienie i po latach nikt poza badaczami biografii Marszałka o niej nie
pamiętał. Teraz, przy okazji rocznicy odzyskania niepodległości, została wznowiona nakładem wydawnictwa Biały Kruk.
Do rozmów Baranowskiego wydawca dołożył także trzy wywiady przeprowadzone z Marszałkiem

W

w latach 30. przez innego jego współpracownika – Artura Śliwińskiego.
W 1931 r. Piłsudski zaproponował
Śliwińskiemu – historykowi, publicyście, działaczowi politycznemu – napisanie swojej biografii. W tym celu
Śliwiński odbył kilka długich rozmów
z Marszałkiem, poświęconych jego
dzieciństwu i młodości oraz poglądom na rozmaite sprawy. Biografia
Piłsudskiego nigdy nie powstała, ale
zapis rozmów Śliwiński opublikował
po śmierci Komendanta w periodyku „Niepodległość”. Ten zestaw rozmów z Piłsudskim uzupełniony został
o dwa wywiady udzielone przez Marszałka największemu dziennikowi międzywojennej Polski – „Ilustrowanemu
Kurierowi Codziennemu”. Wywiady
ukazały się kilkanaście dni po wydarzeniach przewrotu majowego i odnosiły się do jego przebiegu. Wszystkie te rozmowy zostały teraz zebrane
w jednym tomie książkowym zatytułowanym „Nieznane rozmowy Józefa
Piłsudskiego”.
Teksty te nigdy wcześniej nie były
publikowane razem i w takiej formie,

nie były też wznawiane w okresie powojennym. O ich istnieniu wiedzieli
jedynie historycy i badacze, i to ci zainteresowani. Ich ukazanie się po latach to gratka dla miłośników postaci Marszałka, pasjonatów historii
i naukowców. Wszyscy oni otrzymują

możliwość zapoznania się z mało znanymi, a interesującymi wypowiedziami
Piłsudskiego. Rozmowy z Baranowskim są bardziej bieżące, poświęcone
aktualnym wydarzeniom politycznym.
Piłsudski porusza w nich ważne w danym momencie sprawy: Akt 5 listopada, walki z Ukraińcami o Lwów, stosunek do Litwy, konflikt z Sejmem itd.
Z kolei rozmowy ze Śliwińskim mają
charakter bardziej ogólny i nastawione są na życie i postać Marszałka. Piłsudski opowiada w nich o dzieciństwie
i młodości, zainteresowaniach, przyzwyczajeniach, poglądach na rozmaite kwestie, szerzej rozumianej polityce. Ciekawe są też wywiady dla „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.
Piłsudski na gorąco, tuż po zbrojnym
przejęciu władzy, wyjaśnia motywy
swojego wystąpienia, przedstawia stosunek do prezydenta Wojciechowskiego, opisuje przebieg walk i snuje plany na przyszłość.
Wydawać by się mogło, że o Piłsudskim wiemy już wszystko, tymczasem ukazanie się tej książki to niezwykła okazja, by poznać postać

Komendanta od mniej znanej strony. Inne teksty Piłsudskiego – „Moje
pierwsze boje”, „Rok 1920”, „Bibuła”, „Rok 1863” – a także niektóre jego przemówienia i wystąpienia,
miały więcej szczęścia i były częściej
wznawiane po 1989 r. Rozmowy Baranowskiego i Śliwińskiego musiały
na to poczekać aż 80 lat. Skorzystajmy więc z tej okazji i zapoznajmy się
w wypowiedziami wielkiego Polaka,
jednego z ojców naszej niepodległości. Zwłaszcza teraz, w roku stulecia
jej szczęśliwego odzyskania.
PAWEŁ STACHNIK

„Nieznane rozmowy Józefa
Piłsudskiego”,
208 str., 127 ilustracji,
Biały Kruk, Kraków 2018.
Cena 59 zł.
Zamówienia:
Wydawnictwo Biały Kruk
Ul. Szwedzka 38, 30–324 Kraków
Tel: 12 260 32 40, 12 260 32 90
12 254 56 02
e–mail: marketing@bialykruk.pl
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Ciekawy pomysł Pana Jezusa
Msza święta w pytaniach i odpowiedziach
ajpełniejszą formą Komunii z Bogiem jest Msza
Święta, Eucharystia.
Przyjrzymy się Mszy Świętej w tym aspekcie, pomogą nam pytania ludzi, którzy chcą
rozumieć Najświętszą Ofiarę, którzy chcą Nią żyć.
Na początku chciałbym odwołać się do naszej wiary – ufamy, że
zostaliśmy stworzeni i powołani do
miłości, a przecież miłość to fundament radości. Pan Bóg kocha każdego z nas – wyraża to choćby przez
to, że istniejemy, przez akt stworzenia, ale również przez wiele innych
darów. On chce, abyśmy od Niego
uczyli się takiego przeżywania każdej minuty, aby owe minuty układały
się w historię naszej radości.
Pan Jezus ustanowił sakramenty święte, a pośród nich Najświętszy Sakrament, są to niewysychające źródła Bożej Łaski. Zawsze możemy podejść i karmić się Jego miłością, uczyć się życia prowadzącego do radości wiecznej.
Msza Święta to jedyna nakazana przez Pana Jezusa modlitwa!
We Mszy możemy odnaleźć pociechę
i drogę wyjścia z kłopotów, umocnienie i zaproszenie do nieba.
Msza Święta nie jest nudna dla
osoby, która ją zrozumie, może być
trudna bo jest spotkaniem z Kimś
Mądrym i mobilizuje do podejmowania zobowiązań.
Zapraszam do przypatrzenia się
poszukiwaniom ludzi, którzy we
Mszy Świętej chcieli odnaleźć (ciekawy i ważny!) pomysł Pana Jezusa,
Jego miłość i mądrość. Są to pytania zebrane ze spotkań rekolekcyjnych, ze studenckich konwersatoriów, ze spotkań z różnymi grupami parafialnymi.
Czy Msza Święta musi być zawsze
taka sama? Chyba byłaby ciekawsza, gdyby trochę bardziej urozmaicić sposób jej sprawowania….

Każdy, kto choć przez jeden wieczór opiekował się dzieckiem wie, że
przed snem dziecko prosi o opowiadanie, bajkę, którą doskonale zna.
Nowe bajki chce słuchać w dzień,
wieczorem takie, które pamięta. Niejeden raz, gdy dziadkowi trochę pomyliły się wydarzenia, wnuczek poprawia i słucha dalej. Psychologia
to doskonale wyjaśnia – słuchanie
znanych tekstów daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego dziecko przed
snem chce słyszeć coś, w czym czuje się bezpiecznie. Można skorzystać z tego przykładu i stwierdzić,
że Msza Święta nie może za bardzo
zaskakiwać, musimy wiedzieć, jakie
ramy Kościół ustawił… Ale my sami,
uczestnicy Mszy Świętej w te właśnie
stabilne ramy mamy wpisywać obrazy z życia, z naszego życia, z życia
świata. Byłoby niedobrze, gdybyśmy
nie umieli przewidzieć, jak ksiądz

FOT. ARCH. „CALVARIANUM”
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będzie prowadził modlitwę podczas
Mszy Świętej, bo nie umielibyśmy
się do dobrego uczestnictwa przygotować. Można powiedzieć, że każda Msza jest inna, bo podczas każdej inny obraz sporządzamy, tyle,
że one razem tworzą kolekcję prac
identycznie oprawionych… A co do
modlitw przygotowanych przez Kościół do sprawowania Mszy Świętej,
to uwzględniono sporo urozmaiceń,
ale przecież nie to jest istotą.
To znaczy, że do Mszy Świętej
mamy się przygotować? W jaki
sposób?

Jeśli Msza Święta ma spełniać
upragnioną przez Pana Jezusa rolę
w naszym życiu, to trzeba się przygotować. Jaka jest ta rola Mszy Świętej? Ma nam pomagać w życiu, ma
nam podsuwać dobre sposoby myślenia i postępowania, ma być inspiracją
do podejmowania mądrych decyzji,
siłą potrzebną, aby wytrwać w tym,
co dobre, przeczekać złe i tak dalej.
Z tego już jasno wynika sposób naszego przygotowania. Idąc na Mszę
Świętą układam w myśli moje pytania, przypominam wydarzenia ostatnich dni i porządkuję emocje. Dobrze jest, jak sobie uświadomię, że
nie mam wyliczać Panu Bogu spraw,
które On ma nam załatwić, przeciwnie, mam usłyszeć, co On mi zleca,
jak według Jego woli powiedzieć, postąpić, zadecydować… Mówiąc bardziej obrazowo inaczej idę na Mszę
Świętą niż do sklepu po buty czy artykuły spożywcze, choć i wtedy warto mieć przygotowaną listę zakupów.
Czyli przygotowanie do Mszy Świętej to nie tylko jakaś modlitwa…

Sama Msza Święta jest modlitwą i to najświętszą, najwspanialszą!
Można oczywiście modlić się w ramach przygotowywania się do Mszy
Świętej, ale to nie powinien być jedyny sposób przygotowania. A co do
słów takiej modlitwy przygotowawczej to chyba nie trzeba szukać formuł, tylko według swego serca wyrazić intencję i pragnienie skorzystania z Eucharystii według Woli Bożej.
Można by powiedzieć, że przygotowaniem do Mszy Świętej jest nasze
życie, styl życia wynikający z dobrego uczestnictwa. Jednocześnie nasza codzienność jest dopełnieniem
Najświętszej Uczty, bo z Niej wynika sposób naszego myślenia, wypowiadania się, podejmowania decyzji.
Poza tym prawdziwe jest stwierdzenie, że każda nasza modlitwa jest
zjednoczona z Mszą Świętą, każda
albo do niej prowadzi, albo z niej
wynika, bo we Mszy Świętej jest
wszystko – cała miłość Pana Boga
i całe nasze życie! Można by też powiedzieć, że jeśli jakaś modlitwa nie
ma związku z Mszą, to jest po prostu niepotrzebna.
No dobrze, już weszliśmy do kościoła, przed wyjściem z domu pomyśleliśmy o ludziach, którzy nas otaczają i o ich problemach, przypomnieliśmy sobie nasze pytania, nawet
mamy w sumieniu nasze niedoskonałości, aby wiedzieć, o czym myśleć podczas aktu pokuty – i co dalej? Co z tym zrobić?

Ofiarowywać, jednoczyć, powierzać! Ofiarowywać Bogu Ojcu przez
pośrednictwo Pana Jezusa, czyli składać w darze to wszystko, co stanowi nasze życie: radości i troski,

niepokoje i zwycięstwa. Ofiarowywanie każdej minuty jednoczy naszą
codzienność z Ofiarą Chrystusa, bo
Msza Święta nie może być od reszty życia oderwana, niosąc do kościoła wszystkie nasze przeżycia jednoczymy z Jezusem każdą godzinę naszego istnienia. Powierzanie wynika
z zaufania i buduje zaufanie. Jest to
powtarzanie (niekoniecznie ustami)
jednej z najpiękniejszych modlitw
„Panie, rób ze mną, co chcesz! Chcę
stać się Twoim narzędziem!” (zauważmy, że tę modlitwę często można spotkać w Piśmie Świętym, choćby w odpowiedzi Maryi na pytanie
Archanioła podczas Zwiastowania).
A jak ktoś nie czuje obecności Pana
Boga? Jak ktoś nie czuje potrzeby,
by pójść na Mszę Świętą?

Wtedy trzeba sobie przypomnieć,
czym jest miłość. Miłość okazujemy wtedy, gdy komuś mówimy słowa, które pomagają, które prowadzą
do dobra. Żyjemy miłością, gdy postępujemy tak, by kogoś wzbogacić,
przybliżyć do Pana Boga, do zbawienia. Miłości nie trzeba czuć, miłość
to nie jest uczucie! Trzeba odważnie powiedzieć, że miłość często jest
przezwyciężaniem uczuć, bo uczucia
ciągną nas do tego, co jest przyjemne, a w miłości jakże często trzeba
wybrać to, co nie jest miłe, wybrać
to, co wymaga zwyciężania siebie.
Stosunek wobec Pana Boga doskonale uczy nas miłości: bezinteresownej, wiernej, ofiarnej szczerej.
Brak potrzeby jest rodzajem schorzenia, przecież, jak dziecko nie odczuwa apetytu, to rodzice nie zrezygnują
z podawania mu jedzenia. Owszem,
niekiedy wolno poszukać takiej Mszy

Świętej, podczas której ktoś nam pomaga w modlitwie piękną muzyką,
czasem wolno poszukać komfortu
dobrego kazania, ale to przecież nie
jest istota Mszy Świętej. Można by
powiedzieć, że ta osoba jest dojrzała w przeżywaniu Mszy Świętej, która będzie w niej w pełni uczestniczyć
niezależnie od tego, co zewnętrzne,
nawet, jak ksiądz będzie niewyraźnie mówił, nawet, jak organista będzie fałszował, a ministranci swym
zachowaniem będą rozpraszali zebranych. Ale też szukanie utrudnień
byłoby zupełnie bez sensu.
Podsumowując – nie trzeba czuć,
trzeba postanowić i wiernie wypełniać. Pan Bóg jest wierny Swojej
obietnicy niezależnie od postępowania człowieka – On nas zawsze miłuje, a jak zgrzeszymy nie przestaje
szukać sposobów, aby nas przyciągnąć do Siebie.
Jaka część Mszy Świętej jest najważniejsza?

Chyba nie ma odpowiedzi na to
pytanie. Trochę podobnie brzmiałoby
pytanie „która część podróży pociągiem jest najważniejsza?” – na pociąg trzeba zdążyć i cieszyć się, że
nas wiezie do celu. Dobrze jest – korzystając z tego porównania – uważnie obserwować widziane krajobrazy. To porównanie jest stuprocentowo trafne tylko w tym znaczeniu, że
Msza Święta jest nierozdzielną całością, że „rozkładając ją na części”
tracimy sprzed oczu jej istotę. Msza
Święta jest znacznie bogatsza niż podróż pociągiem, bo w każdą część
możemy się osobiście włączyć, a nawet rezygnując z czynnego uczestnictwa pomijamy to, co naprawdę
jest w Niej najważniejsze.
To – doprecyzujmy pytanie – co jest
we Mszy Świętej najważniejsze?

Dziękczynienie i korzystanie
z łask. Pamiętajmy, że słowo eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za
to, że w czasie Ostatniej Wieczerzy
ofiarował Siebie za nasze zbawienie
i za to, że uobecnia tę Ofiarę w każdej Mszy Świętej. Dziękujemy Bogu
Ojcu za Jego Syna, który z miłością
przyniósł nam odkupienie i zaprasza nas do chwały nieba. Dziękujemy za zaufanie Pana Boga i Jego szacunek do każdego człowieka – możemy (przecież niegodni!) dołączyć
nasze życie, jego radości i trudy do
Ofiary Chrystusa.
W każdej części Mszy Świętej
możemy znaleźć przygotowane przez
Pana Boga dary: nauczanie poprzez
Słowa z Pisma Świętego (napominanie, podtrzymywanie na duchu
i prowadzenie), przykład życia (Jezus Chrystus wprowadził w życie to,
czego nauczał – daje Siebie w Komunii Świętej i uczy składania ofiary z Siebie).
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Święta Urszula Ledóchowska i szare
urszulanki w służbie Sieradzowi
To już blisko 100 lat od zakotwiczenia się szarych urszulanek w Sieradzu i dźwignięcia przez nie z ruin XIII–wiecznego
klasztoru podominikańskiego

Zaczęło się wiosną 1921 roku

Matka Urszula Ledóchowska, założycielka bardzo młodego wówczas
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego – a dziś
święta Patronka Miasta Sieradza
– została zaproszona przez ziemianki
powiatu sieradzkiego z prośbą o wygłoszenie odczytu o nowym zgromadzeniu i jego działalności. W sali Teatru Miejskiego mówiła o swych planach służenia ludziom w niepodległej
Polsce, o pracy wśród najbardziej potrzebujących. Prawdopodobnie była
po raz pierwszy w Sieradzu, a po odczycie miała okazję ujrzenia starego
podominikańskiego klasztoru. Zapisała później: „Taki poczułam sentyment do tego starego klasztoru! Ileż
tu modlitw wznosiło się ku Bogu! Ileż
cnót, ileż ofiar, a może nawet krwi
męczeńskiej ściągało na ten dom błogosławieństwo Boże!”. Obejmując ten
przepiękny obiekt, była od początku
przekonana o ogromnych związanych
z tym możliwościach pomocy mieszkańcom Sieradza i okolic.
Matka Urszula wytyczyła szlak,
wskazała drogę, podjęła trud i ofiarę służby najbardziej potrzebującym.
Równolegle z odbudową klasztoru
zabiegała również o stworzenie pewnych źródeł dochodu rozwijającego
się dzieła. Sprowadzono do Sieradza warsztaty tkackie. Wytwarzając
tkaniny regionalne czy stroje ludowe, tkalnia sióstr przyczyniła się wydatnie do promowania i upowszechniania piękna ludowego artyzmu.
Drugim, koniecznym do utrzymania
domu działem pracy, oprócz tkalni
i hafciarni, stał się ogród wraz z polem. Po ogrodzeniu posesji zaczęła się
na dobre uprawa warzyw i sadzenie
drzew owocowych.

Klasztor stawał się ostoją dla sieradzan poprzez prowadzoną pracę wychowawczą i charytatywną. Wkrótce
po osiedleniu się w Sieradzu siostry
założyły ochronkę dla dzieci, świetlicę, bibliotekę i wypożyczalnię książek. W roku 1934 powołały do istnienia prywatną szkołę koedukacyjną. Święta Urszula odnotowała w pisanej na bieżąco kronice zgromadzenia: „W Sieradzu – miły, cichy, dobry
duch. Dzieci bardzo miłe”. Klasztor
w coraz większym stopniu stawał się
oparciem zwłaszcza dla uboższych
warstw społecznych.
Siostry kontynuowały tę misję w czasie drugiej wojny światowej mimo zajęcia klasztoru przez
Niemców.

Pod rządami komunistów

Po wojnie rzeczywistość polityczna nie ułatwiała pracy wychowawczej ani charytatywnej. Urszulanki
uruchomiły w budynku klasztornym
bursę dla dziewcząt. Odpowiedzią
na najpilniejszą potrzebę społeczeństwa sieradzkiego w latach powojennych było też otwarcie przedszkola,
nauczanie religii w szkołach. Tymczasem po zlikwidowaniu bursy władze
komunistyczne zleciły siostrom prowadzenie domu pomocy społecznej
dla chorych dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym.
Mimo likwidacji placówek wychowawczych władzom komunistycznym nie udało się całkowicie pozbawić sióstr wpływu na dzieci i młodzież. Gdy zniesiono nauczanie religii
w szkołach, szare urszulanki przeniosły się z katechizacją do pomieszczeń
parafialnych. Dzieci garnęły się do kościoła klasztornego, pragnąc czynnie uczestniczyć w życiu religijnym.

Chętnie pogłębiały wiedzę liturgiczną
w grupie ministrantów czy asysty liturgicznej. Podobnie młodzież.

Po przemianach ustrojowych

W latach dziewięćdziesiątych,
po powrocie nauki religii do klas
szkolnych, siostry ponownie podjęły pracę wśród dzieci i młodzieży
w sieradzkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Natomiast w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziły grupy ministrantów, Krucjaty Eucharystycznej,
scholę, oazy itp. W czasie ferii i wakacji organizowały dla wychowanków
wyjazdy do atrakcyjnych miejscowości, biorąc z nimi udział w pielgrzymkach, spotkaniach młodych.
W tym czasie powstała pierwsza
w Sieradzu świetlica środowiskowa
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Założyła ją urszulanka, która jako
pielęgniarka odwiedzała z posługą
najbiedniejsze domy w mieście. Tam
spotykała się z cierpieniem i dramatem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, bezrobociem, ubóstwem, rozbiciem, niezaradnością
życiową. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki
wychowawczej i dydaktycznej. Pomoc obejmuje również zdobywanie i utrwalenie wiedzy, możliwość
spożycia ciepłej kolacji oraz wspólną zabawę i modlitwę. Siostry starają się zapewnić podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, ukształtować
właściwe nawyki i postawy wypływające z wartości chrześcijańskich
z uwzględnieniem systemu wychowawczego świętej Urszuli, która widziała sens tworzenia spójnej, bardzo
rodzinnej atmosfery wychowawczej,
łączącej rodzinę, szkołę i środowisko

wspomagające jako warunek skuteczności działań wychowawczych.
Równolegle z pracą wychowawczą
klasztoru sieradzkiego rozwijała się
działalność charytatywna, kierowana wszędzie tam, gdzie ujawniała się
bieda i różne inne ludzkie potrzeby.
W kronice domu któregoś roku
siostry zanotowały: „Zwyczajem lat
ubiegłych w okresie Bożego Narodzenia chodzą siostry z opłatkami i życzeniami do wszystkich parafian. Ponieważ wśród nich znajduje się spora
ilość biednych materialnie i moralnie,
nawiązał się stały kontakt z potrzebującymi pomocy i ratunku (…). Najwięcej znajomości zdobyła s. Irwina,
która roznosząc opłatki, umiała zdobyć zaufanie tych najbiedniejszych,
którzy od słowa do słowa, rozpoczęli przed nią roztaczać swe bóle i nędze. (…) Podobnych wydarzeń można wiele przytoczyć, a te fakty dowodzą, że na misje nie potrzeba udawać
się do pogan, gdy nasi sąsiedzi pomocy potrzebują”.

Ze szczególną troską sieradzkie urszulanki, duchowe córki świętej Urszuli Ledóchowskiej, nadal starają
się, w miarę swoich możliwości, pełnić obowiązek miłosierdzia w duchu
oddania się Bogu i służby człowiekowi.
Obecnie sieradzka wspólnota szarych urszulanek odgrywa w mieście
rolę daleko wykraczającą poza podstawowe założenia działalności apostolskiej, skierowanej na ewangelizację poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Siostry nie tylko biorą udział w życiu kulturalnym
współczesnego Sieradza, ale klasztor,
podejmując liczne inicjatywy kulturalne, sam stał się animatorem życia kulturalnego miasta. Stał się pomysłodawcą wielu inicjatyw w dziedzinie
muzyki, plastyki i rozrywki, adresowanych zarówno do elit intelektualnych, jak i szerokiego kręgu odbiorców. Muzyka w klasztorze sieradzkim nabrała nowych brzmień, kiedy
z inicjatywy miłośników śpiewu chóralnego utworzono chór pod dyrekcją

Dobroczyńców sieradzkiego klasztoru siostry urszulanki
polecają Bogu za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej
w każdy III czwartek miesiąca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

www.klasztor–sieradz.pl.

Podaruj 1% podatku na rzecz dzieci:
KRS 0000 183081 z dopiskiem „Chore dzieci u Urszulanek”
Wesprzyj finansowo wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny:
BN PARIBAS 21 1600 1143 1846 1831 2000 0005; dla przelewów
z zagranicy IBAN: PL21 1600 1143 1846 1831 2000 0005
BIC: PPAB PLPK
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siostry organistki. Początkowo chór
koncentrował się przede wszystkim
na przydawaniu piękna liturgii, lecz
wkrótce powiększył swój repertuar.
W swojej bogatej działalności artystycznej spopularyzował między innymi mało znaną twórczość sieradzanina Cypriana Bazylika.
Niezależnie od bieżącej, rozległej
działalności sióstr, coraz częstszych
organizowanych w klasztorze imprez
kulturalnych, najbardziej palący problem urszulanek – remont zabytkowego klasztoru i kościoła – pozostawał nadal nierozwiązany. Słowa świętej Urszuli, swojej założycielki, siostry
odczytywały i odczytują jako wciąż
aktualne: „W tym domu, chyba jedynym w swoim rodzaju, przypadła naszemu Zgromadzeniu, oprócz zwykłej
pracy pedagogicznej i charytatywnej,
szczególna misja – ochrony skarbów
przeszłości, powierzonej naszej opiece przez Kościół i Polskę, przez Boga
samego”. Dla pozyskania środków finansowych na ten cel Jarmark Urszulański wpisano na stałe w kalendarz
imprez miejskich, corocznie obchodzonych Dni Sieradza.
Dziś sieradzki klasztor odzyskał
swe piękno, a decyzją Rady Miasta
Sieradza w 2006 roku święta Urszula
Ledóchowska została ogłoszona Patronką Miasta.

Niepełnosprawni podopieczni
sieradzkich urszulanek

Bogactwem wspólnoty sióstr urszulanek i całego miasta jest obecność
osób niepełnosprawnych. Od ponad pięćdziesięciu lat siostry troszczą się każdego dnia o zaspokojenie
podstawowych potrzeb swoich podopiecznych.
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu jest placówką pobytu stałego, koedukacyjną, przeznaczoną dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną. Zadaniem Domu jest
zapewnienie całodobowej opieki dla
35 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, między innymi:
– z przewlekłą niewydolnością oddechową powstałą w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego i innych
wad wrodzonych,
– wymagających podłączenia
do respiratora lub założenia rurki
tracheotomijnej,
– z zaburzeniami połykania i koniecznością karmienia sondą lub dojelitowo PEG albo drogą pozajelitową.

www.szlakwiary.pl
Dom zaspokaja potrzeby bytowe,
opiekuńcze i wspomagające podopiecznych. Zarówno wystrój Domu,
jak i kochający personel sprawiają, że panuje tutaj ciepła atmosfera.
Najważniejsze dla każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, miłości, przynależności, życzliwości i tolerancji – na takim gruncie sieradzkie urszulanki budują codzienność.
Priorytetowym celem działalności
Domu jest troska o dobro podopiecznego, dlatego uwzględnia się w nim
godność osoby ludzkiej, poszanowanie jej praw i wolności osobistej. Dla
każdego mieszkańca tworzy się indywidualny plan wsparcia, aby wszystkie działania były zgodne z indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i jego umiejętnościami. Podopieczni, mimo swej niepełnosprawności,
mają możliwość wyjazdu na zawody sportowe, turnus rehabilitacyjny,
do teatru czy kina. Z radością biorą
udział w wycieczkach, lubią przebywać na świeżym powietrzu, słuchać
relaksacyjnej muzyki.
Te bezbronne dzieci, w większości leżące i bez kontaktu werbalnego, są błogosławieństwem dla wszelkiej działalności wspólnoty szarych
urszulanek.

Gdy Bóg się rodzi

Tak jak w większości polskich rodzin – Święta Bożego Narodzenia
to bardzo radosne dni dla wspólnoty szarych urszulanek w sieradzkim
klasztorze. Przeżywanie przyjścia Jezusa do ludzkich serc staje się jeszcze
pełniejsze w obecności dzieci z ich
Domu Pomocy Społecznej.
Świętowanie rozpoczyna się wieczerzą wigilijną, która przypomina uroczystą kolację w polskich domach. Cała wspólnota sióstr, dzieci oraz goście gromadzą się w refektarzu, aby wysłuchać fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa,
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, spożyć tradycyjne potrawy. Ważny moment wspólnego
świętowania w sieradzkim klasztorze to śpiewanie kolęd i wniesienie
kosza z prezentami. Dla niepełnosprawnych dzieci upominki są cudowną realizacją ich marzeń.
Pragnieniem każdej urszulanki jest
spełnienie się życzeń świętej Urszuli z 17 grudnia 1924 roku: „Dzieci
moje najdroższe. Piszę, byście wiedziały, że Matka sercem i duszą jest
z Wami i błogosławi, i gorąco za Was
modlić się będzie w czasie Pasterki.
Niech każda wpatruje się w tę Bożą
Dziecinę, by uczyć się cnoty, świętości. Po to przyszłyśmy, by się uświęcić, więc do tego tylko dążmy. Wszystko inne to nic wobec tej jedynej potrzeby naszej duszy, potrzeby świętości. Drogie Dzieci, proście tak gorąco, i za siebie, i za nas wszystkie, byśmy odważnie starały się naśladować
to Boże Dziecię, Jego ubóstwo, posłuszeństwo, poświęcenie – tego nam
wszystkim potrzeba! Niech pokój i radość Boża wypełnia serca Wasze; nie
zwracajcie uwagi na małe ciernie życia; do góry wznoście Wasze serca,
Dzieci moje Najdroższe! Bóg, Jego
wola – oto szczęście nasze i wszystko nasze! Do serca Was tulę, Skarby
moje. Cieszmy się w Panu, bo On dobry i na wieki miłosierdzie Jego! Ściskam i błogosławię Wam”.
MATERIAŁY SIOSTRY URSZULANKI SJK
ZDJĘCIA: ARCH. SIÓSTR URSZULANEK SJK

11

Święta Urszula Ledóchowska na Boże Narodzenie
i Nowy Rok – życzenia, myśli...
„Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”! Oto, moje Dzieci drogie, myśl, która powinna dziś rozproszyć wszystkie chmury z naszego horyzontu, myśl, której musimy na oścież otworzyć drzwi naszego serca, aby tam zapanowała święta Boża radość mimo wszelkich naszych drobnych, ziemskich
kłopotów!
Oto i cel naszego życia na ziemi: przyczyniać się do chwały Bożej, do szerzenia królestwa Bożego. (...) Modlę się za Was, Dzieci
moje, i wiedzcie, że w dniu dzisiejszym więcej niż kiedykolwiek, i coraz bardziej bez przymieszek ziemskich pragnień, proszę o jedno potrzebne: o świętość! To jedno, czego Bóg od nas się domaga, to jedno, czego dziś światu biednemu
potrzeba. Bądźmy święte, a więcej
zrobimy dla świata niż choćby najsławniejsi wodzowie. O to jedno dla
nas się modlę, tego sobie dziś życzę. (...) Dzieci moje, Boga szukajmy, do Boga dążmy, Boga chciejmy, Boga samego.


Życzę, by i Wam przyświecała jasna gwiazda, jak przyświecała
Trzem Królom, dążącym przez pustynię do żłóbka. (...)
Pamiętajmy zawsze: największa
świętość – w zupełnym zgadzaniu
się z wolą Bożą. Najlepsza modlitwa – zupełne zgadzanie się z wolą
Bożą. Najlepsza pokuta – radosne
poddanie się woli Bożej. Najczystsza miłość – chętne, sumienne spełnianie woli Bożej.



Boże Dziecię przychodzi, aby
„skierować kroki nasze ku drodze pokoju”. Oto droga Boża, droga prowadząca do świętości. Pokój to najdrogocenniejszy dar, jaki
Boże Dziecię na świat przyniosło,
jaki aniołowie w cudownym śpiewie
przy narodzeniu Chrystusa światu ogłosili. Pokój – to Bóg w duszy, w sercu ludzkim, który wszystko uspokaja, który biedną duszę
podnosi ku górze, tam, gdzie hałas
ziemski nas nie dosięga.
Boże Dziecię, o ten pokój chcę
Ciebie prosić, o ten pokój się starać,
a Ty szepnij do mnie, gdy klęczeć
będę u stóp Twego żłóbka: „Pax tecum” – pokój z tobą. Im bardziej
zrozumiem, iż Ty sam, o Jezu mój,
starczysz mi za wszystko, tym bardziej wszystko we mnie się uspokoi.
Rzeczy ziemskie będą zbyt małe,
znikome, by mogły zakłócić święty, Boży pokój w duszy szukającej
Boga samego.


„Pokój ludziom dobrej woli”.
Pokój – oto największy Twój dar,
o Panie. Kto ma pokój w sobie, pokój z Bogiem, ten ma podstawę
szczęścia i podstawę świętości. Pracować nad sobą można wtedy tylko,
gdy mamy w duszy pokój. Ale o dobrą wolę starać się muszę. A kiedy

mam dobrą wolę? Gdy wyrzekam
się swej woli i chcę tylko woli Bożej, która na wszystko – czy radosne, czy bolesne – jedną ma odpowiedź: „Jak Bóg chce!”
O Boże Dziecię, oddaję Tobie swoją wolę. Weź ją, trzymaj
mocno w drobnych swych rączkach, bym Tobie mej woli nie mogła odebrać. A za to daj mi swoją
wolę, bym wszystko chciała, co Ty
chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz,
bym na wszystko, co na mnie ześlesz, co rozkażesz, tylko pokornie z Matką Najświętszą mówiła:
„Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według słowa twego”
[Łk 1,38].


„Wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co do nich pasterze
mówili”. (...) Pastuszkowie wrócili od żłóbka uradowani i to było
powodem, że ich się pytano, czemu są tacy szczęśliwi. O szczęściu
wszyscy chętnie słuchają, o powody szczęścia radzi się dowiadują.
Dusza pogodna, mająca na twarzy
uśmiech Bożego szczęścia, niechybnie pociągnie do Boga, wywoła pytanie: skąd masz takie szczęście?
Łatwo znaleźć na to odpowiedź:
od Boga. Miłość Boża – oto źródło
prawdziwego szczęścia!


„Maryja te wszystkie słowa
zachowywała w sercu swoim”.
Przypatrzmy się Matce Najświętszej przy żłóbku. Cicha, zatopiona
w kontemplacji, spełnia wszystko,
co do Niej należy, pielęgnuje Boże
Dziecię, z pastuszkami dobrotliwie
rozmawia, ale serce Jej zajęte wielkimi tajemnicami, jakie w tej stajence się spełniły. (...)
Maryja jest dla mnie wzorem
rozmyślania. Z pewnością mnie nie
tak łatwo to przychodzi, ale muszę
ciągle próbować, chcieć – i wiedzieć, że rozmyślanie to praca,
to ciężka praca, do której należy
się przykładać całą siłą woli. Choć
to męczy, może nawet nudzi, ale
trzeba się przezwyciężać, męczyć,
twardo pracować – i chcieć, zawsze chcieć. A nie tylko rozmyślać,
ale stosować się do tego, nad czym
rozmyślam w sercu swym, to jest
stosownie do rozmyślania zrobić

dobre postanowienia, choćby na jeden dzień, ale z tą silną wolą: choć
dziś spełnię moje postanowienie.
Potem gorącą modlitwą wyprosić
sobie łaskę do wiernego ich wykonania. Często nasze rozmyślania dlatego tak mało wydają owocu, że nie robimy praktycznego postanowienia na ten dzień albo robimy je naprędce, na samym końcu,
nie zostawiając sobie czasu na to,
by to postanowienie jakby otoczyć
modlitwą i wyprosić dlań błogosławieństwo Boże.
Naśladujmy Maryję, prośmy
Ją gorąco o błogosławieństwo, by
odtąd rozmyślania nasze były dla
nas prawdziwą pomocą do świętości. Zakończmy je zawsze dobrym,
praktycznym postanowieniem i gorącą modlitwą o łaskę wierności.


Życzę Wam, Dzieci moje, wszelkich łask Bożych. Niech Boska
Dziecina pobłogosławi, da Wam
dużo swej miłości, swego pokoju
i Bożego wesela.


Maryja i Józef, mimo otaczającej
ich nędzy, zatopieni są w morzu miłości Bożej. Jezusa, Boga swojego,
mają przy sobie, czegóż im więcej
brakować może? Cały świat znika
sprzed ich oczu. Wpatrzeni w Boże
Dziecię, takie maleńkie, a przecież
takie wielkie, potężne, wszechmocne. To sam Bóg!
Jego kochać, przy Nim zawsze
być, dla Niego żyć, dla Niego umierać, cierpieć, tak jak On chce pracować – niczego więcej nie pragnę.
Matko moja jedyna, żebym mogła
od Ciebie nauczyć się nie pragnąć,
nie szukać niczego, tylko Boga. Nie
szukać ziemskiego szczęścia, tylko szczęścia w Bogu i z Bogiem.
Jezu mój, Boże Dziecię, bądź całym moim szczęściem, mą radością,
mą ufnością. U stóp Twych chcę
o wszystkim zapomnieć, by Ciebie,
Ciebie zawsze coraz goręcej kochać!


Pierwsza nauka, którą nam Jezus
daje zaraz przy narodzeniu, to nauka pokory, to nauka największego
i najdotkliwszego ubóstwa. Nie było
dla Niego miejsca wśród tych, którym przyszedł dać łaskę, zbawienie.
W stajence betlejemskiej wszystko tchnie największą miłością, najgłębszą pokorą, przebaczeniem.
Naokoło największe ubóstwo,
a w sercach Boża radość i Boże
szczęście.


Szczęście prawdziwe, szczęście
Boże nie jest w zewnętrznych rzeczach, okolicznościach – szczęście
Boże jest z góry i możemy tym
szczęściem się cieszyć wtedy, gdy
patrzymy w górę, gdy zapominamy o rzeczach zewnętrznych, o tych
drobnych naszych krzyżykach, by
radować się w Bogu, cieszyć się Jego
miłością, której tak wielkim dowodem jest narodzenie Zbawiciela.

SZLAK
K WIIARY
ARY

www szlakwiary pl
www.szlakwiary.pl
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Zdrowych i s

Świąt Bożeg

życzy A PT
PTEKA S
KRAKÓW
AL. POKOJU 4
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/417 11 18
KRAKÓW
UL. STRADOMSKA 15
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/429 00 17
KRAKÓW
UL. WESTERPLATTE 1
/KOŁO DWORCA/
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/422 21 37
KRAKÓW
UL. GALLA 24
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/636 03 04
KRAKÓW
UL. SENATORSKA 27
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/421 64 81
KRAKÓW
UL. STRZELCÓW 15
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/413 66 13
KRAKÓW
UL. WIDOK 31
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12/410 58 58
KRAKÓW
OS. NIEPODLEGŁOŚĆI 2
PN. – PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/641 25 75
KRAKÓW
UL. NAŁKOWSKIEGO 1
PN.–PT. 7–19
TEL. 12/626 09 03
KRAKÓW
OS. SZKOLNE 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/644 06 90
KRAKÓW
UL. UJASTEK 3
/CENTRUM MEDYCZNE/
PN.–PT. 7–20,
SB. 8–15,
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/680 00 43

KRAKÓW
OS. NA LOTNISKU 5
/KOŁO D.H. WANDA/
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/648 02 57
KRAKÓW
UL. ALEKSAND.RY 3B
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 518 262 961
KRAKÓW
OŚ. KALINOWE 12 B
PN.–PT. 7–21;
SOB. 8–16; ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/648 06 25
KRAKÓW
OS. TEATRALNE 16
PN.–PT.7–21,
SB. 8–15
TEL. 12/643 60 33
KRAKÓW
UL. MEHOFFERA 17/9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/636 69 63
KRAKÓW
UL. RUSZNIKARSKA 14/1
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/633 77 21
KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
PN.–PT. 7–22, SB.–ND.
ŚW. 8–22, 12/387 36 40
KRAKÓW
OS. GÓRALI 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 60 20

KRAKÓW
UL. GEN. NILA 14
/GABINETY LEKARSKIE/
PN.–PT. 8–20, SB. 8–15
TEL. 12/661 01 77
KRAKÓW
UL. BATOREGO 3,
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20
TEL. 12/634 51 30
KRAKÓW
OŚ. KOLOROWE 21
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 76 22
KRAKÓW
UL. SKAWIŃSKA 9
/NAPRZECIWKO SZPITALA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/430 50 08
KRAKÓW
UL. ŁĄKOWA 17, PN.–PT.
7–21; SB., ND. 8–17, ŚW.
8–15 TEL. 12/413 81 07
KRAKÓW
UL. BIAŁORUSKA 10 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 655–11–96
KRAKÓW
UL. OŚWIECENIA 21/9A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 649–63–55
KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 27
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654–34–11

KRAKÓW
UL. DŁUGA 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8-15
TEL. 12 681-61-95

CHRZANÓW
AL. HENRYKA 21
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 645–14–83

KRAKÓW
UL. POR. HALSZKI 1K
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654-20-20

CZECHOWICE–
DZIEDZICE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
PN–PT 8–16
TEL. 503–789–953

BEŁCHATÓW
UL. KACZYŃSKICH 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 44 733-12-21 W.10
BEŁCHATÓW
UL. CZAPLINIECKA 123
PN.–PT. 7–21,
SB. NIEDZ. 8–21
TEL. 42 632-80-12
BĘDZIN
UL. MAŁACHOWSKIEGO 62
PN.–PT. 7–21, SB. 8 – 15
TEL. 32 265 20 64
BIELSKO BIAŁA
UL. 11 LISTOPADA 11
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33/815 70 14
BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO 37
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/613 90 87
BOCHNIA
UL. TRUDNA 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 611 60 07
BRZESKO
UL. KOŚCIUSZKI 70,
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 14 663–28–63

KRAKÓW
OS. BOH. WRZEŚNIA 26 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/645 00 03

KRAKÓW
UL. PŁK. FRANCESCO
NULLO 42/U4
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 202 –05–81

KRAKÓW
OS. TYSIĄCLECIA 42
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/648 33 36

KRAKÓW
UL. MORAWSKIEGO 8
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 427–13–17

BYTOM
UL. ORZEGOWSKA 52A
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 32/281 97 06

KRAKÓW
OS. CENTRUM C9, LOK. 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 145

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 387–14–19

CHORZÓW
UL. WOLNOŚCI 62
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 32 246 20 53

KRAKÓW
UL. MIŁKOWSKIEGO 23
PN.–PT. 8–20,
SB. 8–15, ND. 9–15,
TEL. 12/266 72 48

KRAKÓW
OS. DYWIZJONU 303
62F/LU4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 312-81-15

CIESZYN
UL. KOLEJOWA 16,
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 33 853–10–31

CZECHOWICE–
DZIEDZICE
UL. TRAUGUTTA 20,
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 212–43–18
DĄBROWA
GÓRNICZA
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 306 608
DĄBROWA
GÓRNICZA
UL. PIŁSUDSKIEGO 92
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 609 306 608
DĄBROWA
TARNOWSKA
UL. SZPITALNA 2
/NAPRZECIWKO
SZPITALA POWIATOWEGO/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 154,
32–260–14–71
DĘBICA
UL. KRAKOWSKA 91
/SZPITAL/ PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 14/680 84 32
DĘBICA
UL. RYNEK 5,
PN.–PT. 7–210 SB. 8–15
TEL. 14 687–62–91
GLIWICE
UL. KOZIELSKA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516–995–301
GLIWICE
UL. OPOLSKA 18
PN.–PT. 7–18, SB. 9–13
TEL. 32 270-40-60
GLIWICE
UL. ZYGMUNTA
STAREGO 22
PN.–PT. 8–21,
SB. NIEDZ. 8–20
TEL. 32 332-04-12

GORLICE
UL. MICKIEWICZA 32
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 352–29–67
JAROSŁAW
UL. GRUNWALDZKA 11
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/621 71 11
JAROSŁAW
UL. KOMBATANTÓW 20
PN.–PT. 7–21, SB.,
ND.,ŚW. 8–21
TEL. 16 621-79-31
JASŁO
UL. KOŚCIUSZKI 21
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 517–012–887
JAWORZNO
UL. H. SIENKIEWICZA 10
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518–146–333
KATOWICE
UL. KRZYWOUSTNEGO 2
(OS. 1000–LECIA)
PN. – PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 514 259 831,
32–702–53–75
KATOWICE
UL. CEGLANA 35
PN.–PT. 8–18, SB. 9–14
TEL. 32 209-55-84
KIELCE
UL. ŻELAZNA 43
PN.–PT. 7.30–20; SB. 8–15
TEL. 41/36 64 799
KNURÓW
UL. ŁOKIETKA 1 B
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516–995–221
KRAŚNIK
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 814–652–875

KROSNO
UL. WOJSKA
POLSKIEGO 32A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 438-37-64
KRZESZOWICE
UL. KRAKOWSKA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 258-01-44
LIMANOWA
UL. PIŁSUDSKIEGO 61
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 33 74 581
ŁAŃCUT
UL. PIŁSUDSKIEGO 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 226–13–27
MIECHÓW
UL. SZPITALNA 3
/SZPITAL POWIATOWY/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 503 795 331
MIECHÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 10B
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 798–226–201
MIELEC
AL. NIEPODEGŁOŚCI 11 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 045 800
MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KOŚCIUSZKI 14/U–2
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 25 661–40–21
MYSŁOWICE
UL. GEN. JERZEGO
ZIĘTKA 59A
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 513-046-305
MYŚLENICE
UL. M. REJA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/372 67 62

KROSNO
UL. MICKIEWICZA 31/3
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 13/42 00 171

MYŚLENICE
UL. SZPITALNA 3A
PN. – PT. 7–22,
SB. 7–15
TEL. 531 199 649

KROSNO
UL. MAGURÓW 4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 432-16-29

NISKO
UL. SANDOMIERSKA 31
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 841 38 95

NOWY SĄCZ
AL. WOLNOŚCI 37A
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 18/442 38 30
NOWY SĄCZ
UL. PONIATOWSKIEGO 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/473–13–45
NOWY TARG
UL. KOLEJOWA 19
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/267 26 48
NOWY TARG
UL. KOWANIEC 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513 905 331
NOWY TARG
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 18 266–54–95
OLEŚNICA
UL. LUDWIKOWSKA 10
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 71/396 83 71
OLKUSZ
UL. KRÓLA KAZIMIERZA
WLKIEGO 60,
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 32/622 94 67
OLKUSZ
UL. SKWER 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/611 01 49
OLKUSZ
UL. ORZESZKOWEJ 22
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 531 919 800
OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
OS. OGRODY 10A/4U
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 41 262–92–54
OŚWIĘCIM
UL. NOJEGO 1 D
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33 846 48 40
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. WYSZYŃSKIEGO 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 179,
32–288–72–58
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spokojnych

go Narodzenia
ŁONECZ NA
PIASECZNO
UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWY 21
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 22–727–13–63
PROSZOWICE
UL. 3–MAJA 23/2
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12/386 00 21
PRZEMYŚL
UL. WYBRZEŻE
MARSZAŁKA F. FOCHA 31
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 16/679 39 02
PRZEMYŚL
UL. JAGIELLOŃSKA 12
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/676 85 29
PSZCZYNA
UL. DWORCOWA 36
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32/447 01 22
PYSKOWICE
UL. SZOPENA 9
PN.–PT.: 7–21, SB.: 8–15:
TEL. 32 666–40–89
RUDA ŚLĄSKA
UL. KAROLA GODULI 13/1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 240 26 02
RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 48
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 32 243–51–35
RYBNIK
UL. ENERGETYKÓW 46
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 510 797 922
RYBNIK
UL. BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH 3
PN.–PT. 7–21
TEL. 32 422–40–49

RZESZÓW
UL. OKULICKIEGO 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 863–68–38
RZESZÓW
UL. OFIAR KATYNIA 4
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 17–863–67–13
RZESZÓW
AL. T. REJTANA 20
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518–193–218
SANDOMIERZ
UL. POR. TADEUSZA
KRÓLA 1/8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 15 832 35 05
SANOK
UL. JAGIELOŃSKA 58
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 13– 466–35–81
SEROCK
UL. PUŁTUSKA 53D
PN.–PT. 7–20,
SB. NIEDZ. 8–15
TEL. 22 768-38-35
SIEDLCE
UL. PUŁASKIEGO 14
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 25 755–31–84
SIEDLCE
UL. RYNKOWA 17
PN.–PT. 7–20,
SB. 8–15
TEL. 25 644–42–22
SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
UL. ŚWIRCZEWSKIEGO 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 32/20 90 235
SIEMIANOWICE
ŚLASKIE
UL. WŁADYSŁAWA
ANDERSA 1A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 228-28-89

RZESZÓW
PL. WOLNOŚCI 16/2
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 17/85 22 124

SOSNOWIEC
UL. MODRZEJOWSKA 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 296–20–20

RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 23
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 786 855 698

SOSNOWIEC
UL. KISIELEWSKIEGO 6
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32– 269–70–11

SOSNOWIEC
PL. MEDYKÓW 1
PN.–PT. 7,30–19, SB. 8–15
TEL. 32 294-30-27
STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 100
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 843–93–40
STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 2C
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 842-51-32
STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 70
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 41/252 73 68
STRZELCE OPOLSKIE
UL. RYNEK 4/2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 77 418 50 56
ŚWIECIE
UL. WOJSKA
POLSKIEGO 126
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 762 448
ŚWIĘTOCHŁOWICE
UL. BYTOMSKA 15–17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/241 07 75
TARNOBRZEG
UL. MONIUSZKI 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 15–823–34–95
TARNOWSKIE GÓRY
UL. KRAKOWSKA 10
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 285 80 01
TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 627–74–27
TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 49
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 14 627–33–51
TARNÓW
UL. LWOWSKA 32 A
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 14/626 00 03

TARNÓW
UL. LWOWSKA 70
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 621–93–14

WARSZAWA
UL. ZBARASKA 5A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 613–00–48

TARNÓW
UL. M. CURIE–
SKŁODOWSKIEJ 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14/631 02 80

WARSZAWA
UL. SKIERNIEWICKA 21/8C
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 631–07–21

TARNÓW
UL. BITWA O WAŁ
POMORSKI 6F,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 630–42–20
TUCHÓW
UL. SZPITALNA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 652–05–20
TYCHY
UL. ROMANA
DMOWSKIEGO 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/217 81 21
WADOWICE
PL. KOŚCIUSZKI 22
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 33/879 16 29
WARSZAWA
UL. ODKRYTA 44A
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 22/781 71 74
WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. RASZYŃSKA 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 821–05–89

ŻYWIEC
OS. PARKOWE 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33/864 31 78

ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 1
/SZPITAL/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 84/611 13 42

WARSZAWA
UL. KOSZYKOWA 78
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 22 621-10-22
WARSZAWA
UL. SZASERÓW 128
PN.–PT. 7–20, SB. ND. 8–17
TEL. 22 612-22-85

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/278 52 54

ZABRZE
UL. DWORCOWA 3
PN.–PT. 7–21; SOB. 8–15
TEL. 32 271 80 96

ZGORZELEC
UL. STEFANA
BATOREGO 16
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 75 771-32-31

ZAKOPANE
UL. NOWOTARSKA 79A,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/200 15 25

WARSZAWA
UL. PRZY AGORZE 28
PN-PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 834 55 02

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 20 A
PN–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/251 15 61

WROCŁAW
UL. DOBRZYŃSKA 21/23
PN–PT. 7–21,
SB. – ND. 8–15
TEL. 786 855 697,
71–337–59–91

ZAMOŚĆ
AL. JANA PAWŁA II 19
/PRZYCHODNIA SPEC.
„PULS”/
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 500 464 165
ZAWIERCIE
UL. POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH 8
PN.–PT. 7–21;
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 32/672 19 64

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 36
PN.-PT. 8-15, SB. 8-15
TEL. 22 822 21 74
WARSZAWA
UL. ODYŃCA 69
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 844 11 07
WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ 98
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 649 26 27
WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 71/43
PN.–PT. 7–21,
SB. 8–15
TEL. 537 009 301,
22–737–18–41

WKRÓTCE OTWARCIE:
ZŁOTORYJA PL. REYMONTA 8A

ŻYWIEC
OŚ. 700–LECIA 9
PN.–PT. 7–21,
SB. 7–21, ND. 9–18
TEL. 33/864 61 36
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Święty od prezentów
kalendarzu liturgicznym wspominamy go 6
grudnia. Podania o jego
życiu podkreślają, iż był
wymodlonym dzieckiem
bardzo bogatych rodziców. Po ich
śmierci, będąc gorliwym kapłanem,
rozdawał majątek ubogim i potrzebującym. Pomagał dyskretnie i nie
oczekiwał wdzięczności.
Mowa o świętym Mikołaju, biskupie z Miry, który na licznych wizerunkach przedstawiany jest z symbolami tego urzędu. Chyba nie ma drugiego świętego, którego postać mimo
upływu ponad 1700 lat była tak bardzo obecna w naszej rzeczywistości.

W

W latach 20. XX wieku jeden
z fińskich dziennikarzy wymyślił
podczas programu dla dzieci, że św.
Mikołaj pochodził z Finlandii i tak
już zostało... Kilkanaście lat temu
minister spraw zagranicznych tego
kraju uroczyście przekazał św. Mikołajowi Laponię – region administracyjny w północnej Finlandii. Głównym celem tysięcy turystów jest jej
stolica – Rovaniemi, gdzie znajduje się wioska Świętego Mikołaja i…
jego Oficjalny Port Lotniczy.
Tymczasem Mikołaj, czczony
w Kościele katolickim i prawosławnym biskup i wyznawca, był biskupem miasta Miry, które w czasach
starożytnych było stolicą Licji (południowo–zachodnia Azja Mniejsza). Urodził się w Patras w Grecji ok. 270 roku. Jego rodzice należeli do jednego z najznakomitszych
rodów. Słynęli z bogactw i pobożności. Mikołaj był ich jedynym synem, uproszonym gorącą modlitwą.
Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Nic dziwnego, że wybrał stan duchowny. Został wybrany na biskupa miasta Miry
(obecnie Demre w południowej Turcji). Zaskarbił sobie wdzięczność
wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troską o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu coraz większej
chwały. Po długich latach rządów
Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana
6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało
pochowane ze czcią w Mirze.

Kult św. Mikołaja

Jak pisze ks. Wincenty Zaleski
SDB w książce pt. „Święci na każdy dzień”, św. Mikołaj przez wiele lat był jednym z najbardziej znanych i czczonych w Kościele świętych. Jego ciało przetrwało pochowane w Mirze do 1087 roku. Następnie zostało przewiezione do włoskiego Bari, gdzie znajduje się wybudowana w XII wieku bazylika św.
Mikołaja. W krypcie mieści się grób
świętego i jego łaskami słynący obraz, który przedstawia św. Mikołaja w stroju biskupa. Z kości świętego

ZDJĘCIA: WIKIMEDIA COMMONS

Z Laponii czy z Miry?

Święty Mikołaj biskup

nieustannie wydobywa się czysta chemicznie i bakteriologicznie woda,
zwana „manną”. 9 maja każdego
roku w obecności wiernych otwierany
jest sarkofag i przez specjalne okienko
pobiera się 2–3 szklanki płynu, rozlewając następnie po kropli do buteleczek z wodą święconą. W kościele górnym, obok ołtarza głównego,
jest ołtarz św. Mikołaja, kuty w srebrze, a nad nim znajduje się kolejny obraz świętego. Bazylika posiada
również skarbiec i „świętą kolumnę”,
przy której według miejscowej tradycji, miał być biczowany Pan Jezus.
Miejscem opiekują się Dominikanie.
Dwa razy w roku – 9 maja i 6
grudnia – w Bari urządzane są uroczystości ku czci św. Mikołaja.
Pierwsza odbywa się w dniu sprowadzenia jego relikwii do Miry, druga
upamiętnia dzień śmierci świętego.
Majowa uroczystość ma szczególny
charakter, całe miasto przystrojone
jest galowo. Największy i najpiękniej
ubrany statek wiezie złoconą, dwumetrową figurę świętego, którą następnie obwozi się po mieście na specjalnie przygotowanym powozie.

W legendzie

Mikołaj nie przestaje być jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych świętych, chociaż

Sanktuarium w Pierśćcu

współcześnie zrobiono z biskupa zabawnego, dobrotliwego staruszka,
który niegrzecznym dzieciom zamiast prezentu przynosi rózgę. Jego
atrybutem są: długa, siwa broda,
roześmiane, przyjazne oczy ukryte
za drucianymi okularami i wypchany po brzegi wór pełen prezentów
przytroczony do sań zaprzęgniętych w renifery pobrzękujące złotymi dzwoneczkami.
W ciągu wieków wokół postaci św.
Mikołaj narosło wiele legend. Jedna z nich mówi, że Pan Bóg od początku przeznaczył Mikołaja do wielkich rzeczy, ze względu na to, że ten
już w pierwszych dniach swego życia praktykował post – w środy i piątki ssał pierś mamy tylko raz dziennie. Inna legenda podaje, że Mikołaj
dowiedział się o zubożałym szlachcicu, który chciał oddać swoje córki
do domu publicznego, by w ten sposób zarobiły na posag. Przyszły biskup
w tajemnicy trzykrotnie podrzucał złoto do domu szlachcica, ratując dziewczęta przed utratą godności. Kolejna
legenda głosi, że wielkim marzeniem
Mikołaja była pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Podczas rejsu statkiem rozpętała się burza. Przerażeni marynarze błagali Mikołaja, aby prosił Boga
o ratunek. I tak się stało – wzburzone
fale uspokoiły się i okręt ocalał.

Wiele legend mówi o cudownym
ocaleniu lub wskrzeszeniu dzieci.
Podczas podróży do Nicei Mikołaj
miał wskrzesić trzech młodzieńców,
których rzeźnik potajemnie zamordował i wrzucił do beczki z solanką. Wstrząsająca jest także opowieść
o ubogiej, głodującej rodzinie, która
zdecydowała się upiec w piecu trójkę
najmłodszych dzieci. Mikołaj sprawił, że z pieca wyjęto trzy bochenki chleba, a dzieci zostały ocalone.

Patron i orędownik

W IX stuleciu było już kilka kościołów pw. św. Mikołaja w Rzymie. Pod koniec X stulecia jego kult
szerzył się w Niemczech, a w kolejnych wiekach – we Francji i Anglii, do czego w znacznej mierze
przyczynili się żeglarze normandzcy. Kult Mikołaja był także silny
na Wschodzie. Z czasem objął całą
Ruś, skąd słano poselstwa z darami do Bari. Postać świętego jest tam
obecna w ludowych obyczajach, języku, przysłowiach i sztuce. Mikołaj
ukazywany na niezliczonych ikonach
stał się patronem kraju.
Na Zachodzie natomiast uznano
go za jednego z czternastu wspomożycieli. Nic dziwnego, że tak przemożny święty czczony jest jako patron wielu osób i stanów. Święty

Mikołaj patronuje małym dzieciom,
pannom na wydaniu, kobietom zagrożonym upadkiem moralnym, adwokatom, aptekarzom, marynarzom,
podróżnym, rzemieślnikom, uczniom,
biednym i jeńcom. Jego wstawiennictwa wzywa się w czasie burz morskich
i innych zagrożeń na morzu, klęsk
głodowych, a także włamań.
Wierzenia ludowe uznawały św.
Mikołaja za patrona i szczególnego
opiekuna zwierząt i ptaków. Przez
długie lata czczono go jako patrona bydła domowego. Lud Białorusi, Ukrainy a także Polski był także
przekonany o posiadaniu przez św.
Mikołaja władzy poskramiania wilków oraz pełnieniu opieki nad pasterzami i ich trzodami.

Sanktuarium w Pierśćcu

W Polsce kult św. Mikołaja był
kiedyś powszechny. Jeszcze dzisiaj w naszej ojczyźnie znajduje
się prawie 350 kościołów pod jego
wezwaniem. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj.
Najbardziej znanym w Polsce
sanktuarium poświęconym świętemu Mikołajowi jest sanktuarium
w Pierśćcu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. Już od ponad
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Mikołaj można wymienić: Kopernika, Reja czy poetę Sępa Szarzyńskiego. Imię to nosiło także wielu
świętych, m.in. Mikołaj z Tolentino,
Mikołaj Pick, Mikołaj I Wielki, Mikołaj II Romanow czy Mikołaj Czarnecki. Topografia polska zna kilkadziesiąt miejscowości, które mogły
zapożyczyć swoje nazwy od imienia Mikołaj, wśród nich Mikołajki
i Mikołów.

Nie dajmy się oszukiwać
krasnalowi

FOT. WWW.PIXABAY.COM

400 lat rozwija się tutaj kult łaskami słynącej figury św. Mikołaja.
Pierwsza kaplica poświęcona temu
przemożnemu świętemu powstała
tu prawdopodobnie już w XIV wieku. W 1616 r. wybuchł pożar, który zniszczył całą wieś. Jedynie figura świętego Mikołaja została uratowana, co uznano za fakt cudowny. Kościół odbudowali protestanci i – co niezwykłe w ich przypadku – poświęcili go św. Mikołajowi.
Katolicy przejęli kościół na początku XVIII wieku. Rozwój Pierśćca
i wzrost liczby pielgrzymów spowodowały potrzebę wybudowania nowego, większego kościoła, który powstał w ciągu jednego roku. Poświęcony został w 1888 roku, a konsekrowany w 1889 r. przez biskupa
cieszyńskiego Franciszka Śniegonia.
Najważniejszym przedmiotem
w kościele jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja. Pochodzi ona z XVI wieku i ma
60 cm wysokości. Niestety, w okresie wojen religijnych została pozbawiona rąk i nóg. Według tradycji figurę ubiera się w szaty odpowiednie do okresu roku liturgicznego. W ołtarzu umieszczone zostały również relikwie świętego, które
w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek. Najgorętszy okres pielgrzymek wypada,
naturalnie, w grudniu. Drugi odpust jest w niedzielę przed świętem
znalezienia relikwii św. Mikołaja
(czerwiec). Wierni proszą o zdrowie dotykając figury chusteczkami chorych.
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Ulubiony święty

O współczesnej popularności św.
Mikołaja świadczy piękny zwyczaj
przebierania się ludzi za św. Mikołaja, pisanie do niego listów i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa
się to w różnych formach: św. Mikołaj przychodzi w przebraniu biskupa

do domów, przyjeżdża na saniach
albo (jak w USA) przylatuje samolotem lub helikopterem. Podobiznę
świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach.
Jego postać uwieczniło także wielu
malarzy i rzeźbiarzy. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja (z VI wieku)

można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.
O popularności św. Mikołaja
w Polsce oprócz licznych kościołów,
ołtarzy i obrazów świadczy również
to, że jego imię było często nadawane noworodkom. Wśród znakomitych Polaków noszących imię

Dobroć serca, uczynność i miłosierdzie zawsze pociągały ludzi.
Dlatego, obok św. Antoniego z Padwy i św. Franciszka, św. Mikołaj
z powodu swoich dobrych czynów
mimo upływu wieków nadal cieszy
się wielką popularnością. W świadomości wielu z nas 6 grudnia to dzień
jest wyjątkowy. Niestety, w ostatnich
latach postać św. Mikołaja przestaje być symbolem dobroci i miłosierdzia, a jest wykorzystywana jako
chwyt marketingowy. Konsumpcjonizm staje się podstawą stylu życia,
dlatego również wymiar świąt staje
się bardziej materialny.
Warto, aby dzieci w Polsce wiedziały, że św. Mikołaj to nie żaden
disney’owski krasnal mieszkający
w Finlandii, jeżdżący saniami zaprzężonymi w renifery i wpadający
do domu przez komin ale biskup,
który kierował się ewangeliczną zasadą dawania jałmużny, pomagania ludziom i czynienia dobra bez
rozgłosu.
DOMINIKA MAZUREK
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Krakowska pielęgniarka błogosławioną!
Paraﬁa św. Mikołaja zaprasza na cotygodniową
Adorację Najświętszego Sakramentu
z Bł. Hanną Chrzanowską.
„Godzina z Jezusem i Bł. Hanną Chrzanowską”
w każdy czwartek, o godz. 17.00,
Kościół św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9.
tel: 12 431-22-77; fax: 12 429-54-07
www.paraﬁamikolaj-krakow.pl

yła pionierką pielęgniarstwa
społecznego i parafialnego.
Towarzyszenie chorym było
istotą jej misji, której poświęciła siły, czas i oszczędności.
Wyznaczyła standardy nowoczesnej
opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu
fizycznym, ale także pomoc duchowa.
Służebnica Boża Hanna Chrzanowska została ogłoszona błogosławioną
28 kwietnia 2018 r. podczas uroczystości w bazylice Bożego Miłosierdzia
w Krakowie–Łagiewnikach.

B

Pielęgniarka z powołania

Przełomem w życiu Hanny Chrzanowskiej okazała się pierwsza wojna światowa. Zetknęła się wówczas
z ogromem ludzkiej nędzy i cierpienia, głodem, chorobami, które dziesiątkowały żołnierzy, z brakiem lekarzy, środków opatrunkowych i lekarstw. Nie można było sobie z tym
poradzić. Realizm konkretnego cierpienia i potrzeba zaradzenia biedzie
ludzkiej przewartościowały jej myślenie. Po maturze w 1920 r. Hanna
podjęła decyzję o wyborze zawodu
pielęgniarki. Rozpoczęła pracę w Klinice Chirurgicznej przy ul. Kopernika 40 w Krakowie. Zaangażowała się

świadectwo; tak bardzo przejrzyste,
tak bardzo czytelne”.

Krakowska Matka Teresa

Matką Teresą dla Krakowa nazwał
Hannę Chrzanowską kard. Stanisław
Dziwisz, który znał Chrzanowską
osobiście. Ta wyjątkowa pielęgniarka nie zatrzymywała się na ludzkim
współczuciu i zrozumieniu dla chorych. W każdym cierpiącym człowieku widziała przyjaciela, który potrzebuje pomocy. Opatrywała rany
ciała i duszy.
W tamtych latach nie było opieki domowej, hospicjów, ośrodków
pomocy społecznej. Ludzie umierali
w strasznych warunkach sanitarnych,
ciała rozkładały się, powodując trudny
do wytrzymania fetor. Jednak Hannie
Chrzanowskiej to nie przeszkadzało.
Udzielała chorym pomocy medycznej,
ale dbała również o ich dusze. Dlatego wzywała księży, którzy przychodzili z posługą sakramentalną.

Żeń–szeń i Imbir – ZASTRZYK ENERGII I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i zachowuje miliony informacji. By robić to sprawnie potrzebuje przede wszystkim energii
oraz składników, które go budują. Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondycję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uodparnia
i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych ﬁrmy Reutter zastosowano wysokiej jakości ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wymagaj wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wysokiej jakości i oryginałów.

Dom rodzinny

Hanna Chrzanowska urodziła się
7 października 1902 r. w Warszawie. Jej rodzinny dom przy ul. Senatorskiej był okazałą rezydencją.
Po I wojnie światowej stał się siedzibą ambasady włoskiej. Rodzina Chrzanowskich nie pozostawała jednak obojętna na los potrzebujących i słynęła z filantropii. Hanna
w pamiętniku tak pisała o swoich
rodzicach: „Oboje byli niewierzący: i moja matka (w paszporcie wyznania ewangelicko–augsburskiego),
długie lata w mękach ateistycznego
pesymizmu i mój ojciec (w paszporcie rzymski katolik) pozytywistyczny wówczas liberał co się zowie!
Ale każde z nich straciło inną wiarę
i każdemu z nich został po niej inny
osad”. Mimo różnic światopoglądowych wartości chrześcijańskie były
tej rodzinie bardzo bliskie.

W 1966 r. zachorowała na chorobę nowotworową. Zmarła 29 kwietnia
w swoim mieszkaniu.
W czasie Mszy św. żałobnej kard.
Karol Wojtyła powiedział m.in.:
„Dziękujemy Ci Pani Hanno, za to,
że byłaś wśród nas; że byłaś taka,
jaka byłaś. Dziękują Ci za to opiekunki chorych, siostry zakonne, pielęgniarki, młodzież akademicka – cały
Kościół krakowski. Dziękuję Ci za
to, jako biskup Kościoła krakowskiego. Byłaś dla mnie ogromną pomocą i oparciem. A raczej dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas
taka, jaka byłaś – z tą Twoją wielką
prostotą, z tym wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze;
zwłaszcza tego kiedy mówił: Błogosławieni miłosierni. Dziękujemy Panu
Bogu za to życie, które miało taką wymowę, które pozostawiło nam takie

Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej ﬁrmy
Reutter są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

Cukierki pokrzywowe – REUTTER

również w ambulatorium Pań Ekonomek. W latach 1922–1924 uczyła się
w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Po ukończeniu szkoły wyjechała do Paryża w ramach stypendium
Rockefellera. Po powrocie do Krakowa pracowała jako instruktorka pielęgniarstwa w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek, szkoląc
nowe zastępy pielęgniarek. W 1925 r.
powstało Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych, którego została aktywną członkinią. Pełniła również funkcję redaktora naczelnego
w czasopiśmie „Pielęgniarka Polska”,
do którego pisała artykuły.
Po wybuchu II wojny światowej
włączyła się do pracy w organizacji
charytatywnej: Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej pod przewodnictwem abp. Adama Stefana Sapiehy. Działała w konspiracji, współpracowała z więźniami, udzielała pomocy powracającym z Rzeszy przymusowym robotnikom i repatriantom. Druga wojna światowa zabrała Hannie najbliższe osoby: najpierw
ojca w obozie koncentracyjnym, potem brata w Katyniu.

Módl się i pracuj

Każdego dnia Hanna Chrzanowska
modliła się przed Najświętszym Sakramentem i uczestniczyła we Mszy św.
To był klucz do jej posługi. Bez modlitwy i bliskiego kontaktu z Panem Bogiem nie dałaby rady opiekować się
ciężko chorymi pacjentami. Modlitwa
u karmelitanek, Eucharystia, częste
dni skupienia i rekolekcje dawały jej
siły do codziennego heroizmu w służbie potrzebującym.
Latem 1946 r. wyjechała na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie prowadziła w różnych miastach Polski kursy dokształcające dla pielęgniarek. Była pomysłodawczynią systemu tzw. pielęgniarstwa
parafialnego. Przekonywała księży proboszczów i siostry zakonne do rozszerzania opieki nad chorymi w domu
w obrębie parafii. Dzięki temu chory oprócz pomocy duchowej i materialnej mógł oczekiwać także pomocy od pielęgniarki przychodzącej
do jego domu. Pragnęła również stworzyć dom, do którego chorzy mogliby przyjeżdżać na pewien czas na odpoczynek.

Lecznicze właściwości pokrzywy znane są od wieków. Jej substancje czynne działają oczyszczająco,
uwalniając organizm ze złogów cholesterolu co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie pracy serca.
Składniki pokrzywy działają moczopędnie i wspomagają przemianę materii. Pokrzywa wpływa też korzystnie na wygląd włosów i paznokci. Dzięki wyjątkowemu procesowi produkcji cukierki pokrzywowe REUTTER, oprócz walorów smakowych, zachowują dobroczynne właściwości pokrzywy.

PRODUKT WYRÓŻNIONY
PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.
Do nabycia wyłącznie w aptekach i sklepach zielarskich.
Cena w aptece 7,90 zł.

CZARNY BEZ Reutter – siła natury!
Czarny bez od stuleci był ceniony i stosowany na przeziębienie, zapalenie migdałków, krtani.
Wzmacnia organizm i poprawia przemianę materii.
Cukierki ziołowe „Czarny Bez” z ekstraktem i koncentratem czarnego bzu i witaminą C renomowanej
ﬁrmy Reutter, to prawdziwy produkt z bogato zachowaną w procesie wytwarzania skarbnicą cennych dla
naszego organizmu składników.
Cukierki „Reuttera”, to brakujące ogniwo w kondycji
naszego układu odpornościowego – naturalne i dobroczynne. Ponad stuletnie istnienie ﬁrmy „Reutter”,
to ogromne doświadczenie i niepowtarzalne, najwyższej jakości procesy produkcyjne.
To oryginał, a nie kopia.
Polecamy świetne cukierki ziołowe „Czarny Bez” ﬁrmy Reutter.
Do nabycia w aptekach i zielarniach. Cena ok. 7,90 zł.
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W państwie socjalistycznym,
jak mówiła propaganda, nie
było ludzi biednych i potrzebujących, jednak rzeczywistość
była zupełnie inna. A Hanna
Chrzanowska szła tam, gdzie
nikt nie chciał pójść.

W drodze na ołtarze

W 1998 r. rozpoczął się
proces beatyfikacyjny Hanny
Chrzanowskiej. 1 października 2015 r. Stolica Apostolska
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ogłosiła dekret o heroiczności jej cnót. W lipcu ubiegłego
roku papież Franciszek opublikował dekret o uznaniu cudu
za jej wstawiennictwem. Kogo
dotyczył i na czym polegał?
Za cud uznano nadzwyczajne uzdrowienie pewnej kobiety, która od wielu lat cierpiała na silne bóle głowy. Wielokrotnie traciła przytomność.
Okazało się, że w mózgu chorej znajduje się nieoperacyjny

naczyniak tętniczo–żylny.
W marcu 2001 roku doszło
do pęknięcia guza. Stan chorej
był krytyczny – leżała nieprzytomna przez sześć tygodni.
W tym czasie wiele zaprzyjaźnionych z nią osób modliło
się o jej uzdrowienie za przyczyną Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Przyjaciele
modlili się również o nawrócenie ciężko chorej, ponieważ
kobieta od ponad dwudziestu

lat była daleko od Pana Boga,
Kościoła i sakramentów. Przyjaciele zamówili w intencji chorej Mszę świętą. Po Eucharystii przyjaciółka chorej przyszła ją odwiedzić. W szpitalu
okazało się, że kobieta odzyskała przytomność, jest świadoma i może mówić! Co więcej – przystąpiła do sakramentu pojednania i Komunii
Świętej. Prośby o uzdrowienie zanoszone do Pana Boga
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za przyczyną Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej okazały się nadzwyczaj skuteczne.
Kobieta nie tylko odzyskała
sprawność fizyczną, ale otrzymała także zdrowie duchowe.
Dajmy się zarazić dobrocią przyszłej błogosławionej,
by tak jak ona tworzyć wokół
siebie środowiska solidarności
z chorymi, ubogimi i opuszczonymi.
ALEKSANDRA LISOWSKA

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Archiwum Katolickiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Położnych
Polskich, Oddział w Krakowie.
Za ich udostępnienie
wyrażamy serdeczne
podziękowanie
wicepostulatorce
procesu p. Helenie Matodze

Kalendarium życia Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej
 Ur. 7. X .1902 roku w Warszawie przy ul. Senatorskiej 38,
ochrzczona w kościele parafialnym w Wiązownie. Ojciec – Ignacy Chrzanowski, prof. UJ, autor Historii literatury niepodległej
Polski, matka – Wanda ze Szlenkierów. Brat Bohdan ur. 26 IX
1900 r.
 1910 r. – przeniesienie się rodziny Chrzanowskich do Krakowa, gdzie ojciec – Ignacy Chrzanowski – obejmuje Katedrę Historii Literatury UJ. • Nauka Hanny
na pensji panny Stanisławy Okołowiczówny przy ul. Pańskiej w Krakowie. Przyjaźń z Anielką Chałubińską – wnuczką Tytusa Chałubińskiego.
 Rok 1913–1914 – pobyt w Zakopanem w celach leczniczych.
 1917–1920 r. – nauka w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Realnym ss. Urszulanek w Krakowie
zakończona maturą.
 1920 r. – udział w zbiórkach
odzieży i żywności w domach
krakowskich na potrzeby wojny 1920 r., pomoc na stacji kolejowej, udział w kursach pielęgniarskich organizowanych
przez Amerykański Czerwony
Krzyż. Znajomość ze Stellą Tylską, praktyka w Klinice Chirurgicznej w Krakowie – pielęgnacja rannych.
 1920–1922 r. – studia na Wydziale Filozoficznym UJ.
 Praca w Ambulatorium Panien
Ekonomek założonym przez Marię Epsteinówną.·
 1922–1924 r. – nauka w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa
kierowanej przez Helen Bridge.
Dyplom – czerwiec 1924 r.

 1925 r. – roczne stypendium Fundacji Rockefellera w Paryżu.
 1926–1929 r. – praca pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Praca w Poradni Przeciwgruźliczej, Poradni
dla Niemowląt, Poradni dla Kobiet Ciężarnych. Stypendium Fundacji Rockefellera w Belgii dla zapoznania się z pracą pielęgniarki
– higienistki szkolnej.
 1929 r. – kilkumiesięczny wyjazd
do sanatorium w Szwajcarii.
 1929–1939 r. – redaktor naczelny „Pielęgniarki Polskiej” – czasopisma Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych. Autorka 42 artykułów, a łącznie z „Kroniką Pielęgniarską” i przeglądem
pism krajowych i zagranicznych
– ponad 60.
 1931–1933 r. – asystentka dyrektorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
 1934 r. – opublikowanie pod
pseudonimem Agnieszka Osiecka
powieści Klucz Niebieski.
 1935 r. – prace przy ustawie
o pielęgniarstwie.
 1938 r. – opublikowanie razem z Teresą Kulczyńską Zabiegów pielęgniarskich (Wyd.
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych). Książka wznawiana w latach 1938,
1943 (Wyd. Książnica Polska
w Glasgow), 1944 (Wyd. Książnica Polska w Glasgow) i 1947
(PZWL) roku.
 Publikacja wierszy w „Myśli Narodowej”.

 1938 r. – opublikowanie pod
pseudonimem Agnieszka Osiecka
powieści. Krzyż na piasku.
 Dwukrotny pobyt z ojcem we
Włoszech.
 1939–1945 r. – pobyt w Krakowie.
 Śmierć brata Bohdana w Katyniu
wiosną 1940 r.
 Uwięzienie ojca prof. Ignacego Chrzanowskiego w ramach
Sonderaction Krakau i wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Śmierć
w styczniu 1940 r.
 Przymusowa przeprowadzka wraz
z matką z domu profesorów UJ
przy al. Słowackiego 15 do domu
przy ul. Radziwiłłowskiej. Wspólne
zamieszkanie z Fery – żoną Bohdana i ich maleńką córeczką Wandą.
 Poł. X. 1939 – 31. III. 1945 r.
– praca w Sekcji Pomocy Wysiedlonym Polskiego Komitetu Opiekuńczego jako przewodnicząca
działu opieki domowej, a pod koniec jako przewodnicząca Sekcji.
 1. IV. 1945–1. IX. 1957 r. – praca w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie jako kierownik szkolenia w otwartej opiece zdrowotnej. Miejsce zamieszkania – Dom Uniwersytecki, ul.
Łobzowska 61.
 1946 – 1947 r. – stypendium
UNRA w Stanach Zjednoczonych.
 Wykłady na dokształcających kursach pielęgniarskich prowadzone
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 Wykłady z metodyki nauczania
w pielęgniarstwie otwartym w Szkole Instruktorek w Warszawie.

 1950 r. – ankieta w szkołach całej
Polski dotycząca szkolenia w dziale pielęgniarstwa otwartego przeprowadzona na zlecenia Ministerstwa Zdrowia.
 Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, kierowanie podkomisją historyczną
Oddziału Krakowskiego.
 1951–1957 r. –funkcja wicedyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie.
 1951 r. – śmierć matki, Wandy.
 1955 r. – początek konferencji
i rekolekcji dla pielęgniarek.
 1957 r. – początek pielęgniarstwa
parafialnego.
 1957 r. – powstanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, praca
w Zarządzie Głównym, a następnie w Komisji Historycznej PTP.
 l. IX. 1957 –30. VI. 1958 r. – dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa
Psychiatrycznego w Kobierzynie.
 1957 r. – odznaka „Za wzorową
pracę w Służbie Zdrowia”.

 1964 r. – początek rekolekcji dla
chorych w Domu Rekolekcyjnym xx. Salwatorianów w Trzebini (trwały do 1984 r., potem
w latach 1984 – 1989 w Kalwarii Zebrzydowskiej u 00. Bernardynów).
 1964 r. – Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej, PZWL, wydanie II.
 21. XII. 1965 r. – Order „Pro
Ecclesia et Pontyfice” od papieża Pawła VI.
 „Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej”, PZWL, wydanie III.
 1966 r. – operacja w Klinice Ginekologii przy ul. Kopernika. Rad
i naświetlania RTG.
 1971 r. – początek dwutygodniowych wczasorekolekcji dla chorych w Staniątkach u ss. Benedyktynek.
 17. XII. 1971 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 1958 r. – przejście na rentę nauczycielską.

 1973 r. – Pielęgniarstwo w Otwartej
Opiece Zdrowotnej, PZWL, wydanie
IV, uzupełnione i poprawione, (razem z Kazimierą Skobyłko, potem
kolejne wydania w 1975 i 1976).

 Lata 60. – z–ca rzecznika dobra
Służby Zdrowia.

 29. IV. 1973 r. – śmierć Hanny
Chrzanowskiej.

 1961 r. – Wydanie Pielęgniarstwa w Otwartej Opiece Zdrowotnej, PZWL.

 2. V. 1973 r. – pogrzeb Hanny
Chrzanowskiej na cmentarzu Rakowickim prowadzony przez kardynała Karola Wojtyłę.

 1963 r. – rozpoznanie choroby
nowotworowej.
 1964 r. – początek kursów pielęgniarskich dla sióstr zakonnych
organizowanych pod patronatem
kurii krakowskiej.

 3. XI. 1998 r. – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
 28. IV. 2018 r. – Beatyfikacja
Hanny Chrzanowskiej.
www.hannachrzanowska.pl
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Męczennicy z Pariacoto
Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata.

ŻYCIORYS O. ZBIGNIEWA
STRZAŁKOWSKIEGO

O. Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r.
Ochrzczony został w bazylice katedralnej w Tarnowie. Rodzice mieszkali w pobliskiej wsi Zawada, gdzie prowadzili małe gospodarstwo rolne. Ojciec jego nadto pracował jako szklarz.
Zbigniew miał dwóch starszych braci, z którymi się razem wychowywał.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczał
w Zawadzie. Uchodził za pilnego, zdyscyplinowanego i zdolnego ucznia. Był
ministrantem i lektorem.
W 1973 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie.
Egzamin dojrzałości zdał w maju
1978 r. Jednocześnie uzyskał tytuł
„technika mechanika”.
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnowie, a później – w Państwowym Ośrodku Maszynowym
w Tarnowcu.
W roku 1979 wstąpił do zakonu
franciszkanów. W podaniu o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu
w zakonie jako kapłan, w kraju lub
na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg
powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbego.”
Świadectwo o postawie religijno–
moralnej wystawił Zbigniewowi jego
duszpasterz w Zawadzie ks. dr Paweł
Śliwa: „Zbigniew Strzałkowski należy
do najbardziej wzorowych młodzieńców w Zawadzie. Prawie zawsze przystępował do Komunii św. Jest ogromnie uprzejmy dla kapłanów, dla osób
starszych, w ogóle dla wszystkich. Jest
intelektualnie utalentowany i przejęty
Bogiem, a zarazem pogodny i serdeczny w pożyciu z koleżeństwem”.
Po odbyciu nowicjatu w Smardzewicach 2 września 1980 r. złożył
pierwszą profesję zakonną. Następnie
podjął sześcioletnie studia seminaryjne przy Franciszkańskiej w Krakowie.
Na całe życie związał się z Zakonem 8 grudnia 1984 r., składając
publicznie śluby wieczyste. Wkrótce
po tym napisał podanie do prowincjała, w którym poprosił o skierowanie go
do pracy misyjnej. W podaniu czytamy: „Gotowość wyjazdu na misje wyraziłem prosząc o przyjęcie do zakonu,
a teraz po złożeniu profesji wieczystej,
ponawiam ją.”
15 czerwca 1985 r. został wyświęcony przez bpa Albina Małysiaka na diakona. Święcenia prezbiteratu przyjął po studiach 7 czerwca
1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu z rąk kard. Henryka
Gulbinowicza. Podczas tej samej mszy
św. święcenia, ale diakonatu, otrzymał
o. Michał Tomaszek. Wówczas zakon
świętował 750. rocznicę przybycia
do stolicy Dolnego Śląska.
Po wakacjach o. Zbigniew został
skierowany do pracy w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy.
Był tam wicerektorem, wychowawcą
i katechetą. Kierował również pracami
adaptacyjnymi klasztornego strychu

DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA

Główną działalnością misjonarzy w Pariacoto była praca ewangelizacyjna prowadzona w 72 górskich
miejscowościach. Głosili Słowo Boże
i udzielali sakramentów. Jednak nie
ograniczali się tylko do tego. Dużo
czasu poświęcali na pracę charytatywną.
„W czasie suszy i głodu włączyli się w krajowe i diecezjalne programy żywnościowe Caritas. Wspomagali szkoły w rozbudowie, wyposażeniu bibliotek. Miejscowych chłopów
andyjskich uczyli profilaktyki związanej z niebezpieczną w tamtym rejonie cholerą. Zdobywali dla nich leki
i sami wozili zakażonych do szpitala
miejskiego. Przygotowali projekt budowy instalacji wodnej” – przypomina
o. Szymon Chapiński, były misjonarz,
który od początku uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym franciszkanów.
pod szkolny internat. W wolnym czasie pomagał także w pracy duszpasterskiej przy zakonnym kościele.
1 września 1988 r. udał się
do klasztoru we Wrocławiu w celu
rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu
na misje. Kiedy w rozmowach na temat sytuacji politycznej w Peru wspominano, że robi się tam niebezpiecznie, o. Zbigniew odpowiadał: „Gdy się
jedzie na misje, trzeba być gotowym
na wszystko”.
28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim udali się
z Warszawy przez Moskwę do Limy.
Po przybyciu na miejsce rozpoczęli intensywną naukę języka hiszpańskiego.
Po kilku miesiącach rozpoczęli posługę
kapłańską w nowej placówce zakonnej
w Andach – w Pariacoto.
Talent organizacyjny łączył
z ogromną pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Jego domeną była
troska o chorych. Leczył ich na duszy i ciele. Był miłośnikiem stworzeń.

ŻYCIORYS O. MICHAŁA TOMASZKA

O. Michał Tomaszek urodził się 23
września 1960 r. w Łękawicy k. Żywca. Tato Michała zmarł w 1969 r., pozostawiając wdowę z czworgiem dzieci (dwie córki i dwóch synów bliźniaków). Cały ciężar utrzymania i wychowania dzieci spadł na mamę.
Michał pochodził z bogobojnej rodziny. Był ministrantem. Od wczesnych lat dziecięcych ze swoimi bliskimi pielgrzymował do położonego
nieopodal franciszkańskiego Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy naukę kontynuował
w Niższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Legnicy (Liceum Ogólnokształcące). Jak wspominają jego koledzy, już wtedy dał się
poznać jako człowiek modlitwy. Wiele czasu spędzał w klasztornej kaplicy. Nadto każdej nocy, po zgaszeniu
światła w sypialni, klękał przed figurą

Matki Bożej Niepokalanej, przewiezionej przez siebie z rodzinnego domu.
Po maturze, w roku 1980, wstąpił do Zakonu. W podaniu o przyjęcie napisał m.in.: „Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie
do kapłaństwa i Zakonu, co miałem
okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pragnieniem moim jest praca
na misjach, by w ten sposób służyć
Bogu i Niepokalanej.”
Habit zakonny otrzymał w uroczystość św. Franciszka – 4 października 1980 r. Rok później – 1 września 1981 r. – złożył pierwsze śluby zakonne.
Po nowicjacie, który odbył w Smardzewicach, br. Michał rozpoczął studia filozoficzno–teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Studiował tam
w latach 1981–1987.
W uroczystość Matki Bożej Niepokalanej – patronki zakonu franciszkanów – 8 grudnia 1985 r. w Krakowie uroczyście ślubował żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
W 1986 r. przypadała 750. rocznica przybycia franciszkanów do Wrocławia. Z tej racji władze krakowskiej prowincji franciszkanów wybrały to miasto na miejsce święceń
diakonatu i prezbiteratu swoich braci kleryków. Stąd 7 czerwca 1986 r.
br. Michał został wyświęcony na diakona, a o. dk. Zbigniew Strzałkowski
– na prezbitera. Sakramentów udzielił metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz.
Rok później – 23 maja 1987 r. – o.
dk. Michał został wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka
w Krakowie przez bpa Albina Małysiaka CM.
Jego współbracia wspominają jego
gorliwość zakonną. Chętnie włączał się
w okolicznościowe prace, brał aktywny
udział w katechizacji dzieci specjalnej

troski oraz przygotowywanie pomocy
duszpasterskich.
Po święceniach kapłańskich o. Michał przez dwa lata (1 czerwca 1987 r.
– 25 lipca 1989 r.) pracował we franciszkańskiej parafii w Pieńsku k. Zgorzelca. Był tam wikariuszem i katechetą.
W pracę duszpasterską włączył
się z całym młodzieńczym zapałem
i entuzjazmem. Jako dobry i sumienny kapłan budził zaufanie wiernych.
Wprawiony w Krakowie w katechizację dzieci specjalnej troski, także
w Pieńsku prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Ze względu na dobroć, uprzejmość, współczucie, jakimi darzył ludzi potrzebujących pomocy, jedna z parafianek nazywa go „Drugim św. Franciszkiem”. Był całym sercem oddany
Bogu i ludziom.
W czasie pracy duszpasterskiej
w Pieńsku dowiedział się, że jego
dwaj starsi współbracia – o. Zbigniew
Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański – mają wkrótce wyjechać na misje
do Peru. Zwrócił się wówczas z prośbą do swojego wyższego przełożonego o. Feliksa Stasicy o pozwolenie
na podobny wyjazd. Prowincjał wyraził zgodę. Rok później, w lipcu 1989
roku, dołączył do nich.
O. Michał już w Polsce zdawał sobie sprawę z tego, że misja w Peru
jest trudna i jego życie może być narażone na niebezpieczeństwo. Przed
wyjazdem na misje, po pożegnalnej
Mszy św. w parafii w Pieńsku, odważnie powiedział, że jeśli trzeba będzie
dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia,
to nie będzie się wahał.
Po szybkim opanowania podstaw
języka hiszpańskiego, o. Michał włączył się w pracę duszpasterską w Pariacoto. W krótkim czasie zgromadził
wokół parafii mnóstwo młodych ludzi, którzy przychodzili na katechezę,
wspólną modlitwę, ale i rekreację. Docierał do nich poprzez muzykę i śpiew.

ŚMIERĆ MĘCZEŃSKA

9 sierpnia 1991 r. terroryści z komunistycznego ugrupowania Sendero
Luminoso (Świetlisty Szlak) otoczyli
klasztor, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam, dwoma
strzałami w tył głowy zabili zakonników. Zbrodniarze przy ciałach zakonników zostawili informację: „Tak
umierają lizusy imperializmu. Niech
żyje Ludowe Wojsko Partyzanckie”.
Polscy misjonarze zostali pochowani w kościele w Pariacoto. O. Zbigniew miał wówczas 33 lata, a o. Michał – 31.
Wieść o męczeństwie szybko obiegła świat i dotarła do ojczyzny. Jeszcze tego samego miesiąca – w sierpniu 1991 roku – rząd Peru uhonorował
pośmiertnie ojców Zbigniewa i Michała najwyższym odznaczeniem państwowym – Wielkim Oficerskim Orderem „El Sol del Peru” (Słońce Peru).

PROCES BEATYFIKACYJNY

Proces beatyfikacyjny polskich
franciszkanów, zgodnie z prawem
kanonicznym, rozpoczął się pięć lat
po tych wydarzeniach – w 1996 roku.
W 2002 roku zakończył się proces
na szczeblu diecezjalnym. Dokumentacja została przesłana z Peru do Watykanu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W 2011 r. ukończono
opracowywanie tzw. „positio”, czyli
kluczowego dokumentu procesu beatyfikacyjnego.
„Positio” jest podstawą do dyskusji merytorycznej. Watykańskie komisje: teologiczna i historyczna prowadziły studium zebranej dokumentacji.
Opinie komisji były przychylne. Akta
sprawy zostały przekazane do Komisji
Kardynałów, którzy jeszcze raz rozpoznali całą sprawę. I ich opinia była pozytywna. Prefekt Kongregacji zwrócił
się do Ojca Świętego z prośbą o ogłoszenie sług Bożych błogosławionymi.
3 lutego 2015 r., po sesji zwyczajnej
kardynałów i biskupów Kongregacji
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Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na beatyfikację polskich franciszkanów: o. Zbigniewa
Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

WYNIESIENIE NA OŁTARZE

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michała
Tomaszek zostali wyniesieni na ołtarze 5
grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru. Mszy
świętej przewodniczył przedstawiciel Ojca
Świętego kard. Angelo Amato. W okolicznościowym kazaniu Prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych powiedział: „Nasi
męczennicy mówili językiem miłości. Pochodzili z dalekich krajów i mówili innymi
językami. Przybywając do Peru, nauczyli się
nowego języka, ale przede wszystkim mówili językiem miłości. Ich apostolstwo i akceptacja męczeństwa były lekcjami miłości.
Miłość zwycięża nienawiść i znosi zemstę.
Miłość jest prawdziwym świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć; rodzi pokój, a nie wojnę; tworzy braterstwo,
a nie podziały”.

WSPOMNIENIE LITURGICZNE

Na prośbę franciszkanów dniem ich liturgicznego wspomnienia jest 7 czerwca.
Tego dnia bowiem (7 czerwca 1986 r.)
obydwaj przyjęli święcenia: bł. Zbigniew
– prezbiteratu, a bł. Michał – diakonatu.
Ranga celebracji to memoria ad libitum (wspomnienie dowolne). W miejscu
ich śmierci i pochówku (Pariacoto w Peru)
– memoria (wspomnienie obowiązkowe).
Jedynie w kościołach pod ich wezwaniem
(za wyraźną zgodą Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów) celebracja może mieć rangę festum (święta).

KOLEKTA

Boże, Ty powołałeś błogosławionych
Michała i Zbigniewa, prezbiterów, do naśladowania Chrystusa za przykładem św.
Franciszka z Asyżu, † i dla dobra powierzonego im ludu umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa *, spraw, abyśmy
za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie i w pokornej służbie wobec
najmniejszych. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

www.szlakwiary.pl
GODZINA CZYTAŃ

(II czytanie)
Z homilii błogosławionego Zbigniewa,
prezbitera i męczennika
(Legnica, 5 czerwca 1988. Kraków, Archiwum Prowincjalne OFMConv)
W kapłanie, pośród ludzi, obecny jest
Chrystus
Drodzy Bracia i Siostry, wszyscy jesteśmy zjednoczeni w jedną wspólnotę Bożą,
w jednym kapłaństwie Chrystusa, jedną
wiarą, tymi samymi ślubami zakonnymi.
Radość jest uczuciem i stanem, którego nie da się zamknąć w sobie, który potrzebuje wyrazu zewnętrznego,
a wręcz domaga się dzielenia nim z innymi. To kapłaństwo Chrystusowe niesie człowiekowi i światu wolność, czyli wolność od grzechu, niesie człowiekowi i światu nadzieję, czyli nadzieję szczęścia wiecznego. Te właśnie wartości dla człowieka, dla chrześcijanina spływają z krzyża Chrystusowego,
bo Chrystus jest najwyższym i jedynym
kapłanem. Kapłani, którzy poprzez pokolenia znaczą historię rodzaju ludzkiego na ziemi, to tylko ci, na których spoczywa moc kapłaństwa Chrystusa. Przez
nich Chrystus jest obecny w życiu człowieka i w dziejach świata. Każdy kapłan
dzieli to, co przeżył Chrystus, każdy kapłan solidarnie ze swoim Mistrzem doświadcza tego, co On zniósł dla naszego
zbawienia. Przeglądając karty Ewangelii, wsłuchując się w to natchnione słowo
czytane w kościele, widzimy Chrystusa–
Kapłana samotnego, bo Chrystus przynosząc miłość człowiekowi pozostał samotny. Przynosząc dobrodziejstwo narodowi wybranemu i całemu rodzajowi
ludzkiemu, spotkał się z niezrozumieniem. Jedynym, który Go zrozumiał, był
Jego Ojciec Niebieski. Chrystus–Kapłan
przyszedł, aby z miłości do Ojca i z miłości do człowieka złożyć ofiarę. To jest
ofiara bezinteresowna, ofiara najwyższa,
bo ofiara z samego siebie. Chrystus–Kapłan, głosząc Dobrą Nowinę doświadczał
utrudzenia i zmęczenia. I tego wszystkiego będzie doświadczał każdy kapłan, który przyjmuje kapłaństwo Chrystusa, który decyduje się wiernie iść krok za krokiem za swoim Mistrzem Chrystusem.
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Najważniejszym w życiu zakonnym pod
przewodnictwem duchowym św. Franciszka, jest jego spojrzenie na kapłaństwo, jest
jego postawa wobec kapłaństwa i wobec
kapłanów. W pouczeniach dla braci powiedział jednoznacznie i kategorycznie,
że w osobie kapłana trzeba przede wszystkim czcić Chrystusa obecnego wśród ludzi.
Chrystus staje wśród nas w osobie kapłana,
staje wśród nas, aby nadal przez usta kapłana głosić Dobrą Nowinę, żeby nam, małodusznym, mówić: „Odwagi!”, żeby nam
mówić: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię”; żeby do każdego z nas wątpiącego, załamującego się powiedzieć: „Starczy ci Mojej łaski”.

RESPONSORIUM

J 12, 24–25; 18, 8. 9
W. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. *
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto
nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
K. Jeżeli Mnie szukacie, pozwólcie tym
odejść * Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś.
W. Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Dbaj

o słuch i głos

MODLITWA

Boże, Ty powołałeś błogosławionych
Michała i Zbigniewa, prezbiterów, do naśladowania Chrystusa za przykładem św.
Franciszka z Asyżu, † i dla dobra powierzonego im ludu umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa *, spraw,
abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie i w pokornej służbie wobec najmniejszych. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA

5 maja 2016 r., podczas Kapituły prowincjalnej zwyczajnej, ordynariusz krakowskich franciszkanów – o. Marian Gołąb przed cudownym obrazem Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla
zainicjował krucjatę modlitewną o pokój
na świecie i zachowanie od terroryzmu.
„Skoro bł. Zbigniew i bł. Michał nie dali
się zastraszyć terrorystom i stali się posłańcami pokoju aż do męczeństwa, to znaczy,
że będą także – w tajemnicy świętych obcowania – wstawiać się za ludźmi i bronić
ich przed skutkami narastającej fali terroryzmu” – tłumaczył wyższy przełożony.
„Z tego powodu z inspiracji wiernych
umieściliśmy relikwie naszych błogosławionych braci w różańcowej koronce, a dzisiaj, po upływie dokładnie pięciu miesięcy
po ich beatyfikacji, pragniemy rozpocząć
modlitewną krucjatę o pokój dla zagrożonego przez terroryzm świata, gdyż jako
duchowi synowie św. Franciszka czujemy
się w sposób szczególny powołani do głoszenia pokoju i dobra” – dodał prowincjał.
JAN MARIA SZEWEK OFMCONV
ZDJĘCIA: ARCHIWUM FRANCISZKANÓW

Biuro Promocji Kultu
Męczenników z Pariacoto
bł. Michała Tomaszka
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31–539 Kraków
www.meczennicy.franciszkanie.pl
kom. +48 533 608 260
tel. +48 12 42 86 111
e–mail: beatyfikacja@franciszkanie.pl

Olivocap® Gardło
to naturalny spray z Wit. A+E nawilżający
wysuszoną śluzówkę gardła - rekomendowany
przy infekcjach, chrypkach, radioterapiach,
reﬂuksach i u osób pracujących głosem.

Olivocap® Spray
do usuwania woskowiny usznej
to preparat rozpuszczający, usuwający woskowinę
uszną zapobiegający jej nadprodukcji
- rekomendowany u osób z nawracającymi
korkami woskowinowymi stosujących
inwazyjną metodę płukania uszu.

www.olivocap.pl
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Misja 50–lecia Orderu Uśmiechu
„N
Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Dama Orderu Orła Białego i Kawaler Orderu Uśmiechu. Szacuje się, że dzięki jej pracy i organizacji, uratowano w czasie II wojny światowej 2500
dzieci z warszawskiego getta. To ona mówiła, że „ludzi dzieli
się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…, a „każdemu kto tonie, należy podać rękę…”. To ona pytała retorycznie: „A co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczał!
A milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje.”
„Dzisiejsze Aleppo to obraz jaki widzimy na zdjęciach z Warszawy po wojnie. Gruzy, zniszczenia, bieda, choroby, cierpienie ludności cywilnej i wywoływany przez Irenę Sendlerową
świat, potężne mocarstwa, także nasz kraj – wie o tym. Czy coś
robi? Za mało! A milczenie jest niestety przyzwoleniem. Irena
Sendlerowa pokazała, że można działać w najpodlejszych czasach, więc i my dzisiaj nie możemy milczeć. W samym Aleppo uderzył mnie obraz dzieci wychodzących z ruin i powracających w ruiny, często narażonych na miny wojenne, których
tam nie brakuje.” – opisuje Marek Michalak (Rzecznik Praw
Dziecka w latach 2008–2018). Ks. Piotr Sadkiewicz dodaje:
„Może symbolicznie, ale także w tym wymiarze konkretnym,

postanowiliśmy uczcić powstanie tego najpiękniejszego medalu świata, który zwraca uwagę na prawdziwych przyjaciół dzieci, których symbolizuje działanie”.
Dalej niech przemówią zdjęcia.
Materiał fotograficzny i filmowy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał bezpośrednio do ONZ w Nowym Jorku.

Nasuwa się pytanie, czy możemy pomóc?
Tak, można wpłacić datek na pomoc
dzieciom w Syrii na konto:
44 8137 0009 0029 4744 2000 0010
koniecznie z dopiskiem „ALEPPO”.
Wszystkie wpłaty zostaną przekazane do ojców
Franciszkanów w Aleppo na działalność Centrum
Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny Sendlerowej, Kawalera
Orderu Uśmiechu.
Zapraszamy na stronę: www.orderusmiechu.pl
fb: order uśmiechu

ZDJĘCIA: ARCHIWUM MIĘDZYNARODOWEJ KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU

ie wolno zostawić tego świata takim, jaki jest…”
– te słowa Janusza Korczaka przyjęła Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu jako
motto obchodów Jubileuszu swojego 50–lecia. Idąc tym tropem, obok organizacji uroczystego spotkania w Rabce – od 1996 roku Mieście Dzieci
Świata, Świdnicy – od 2003 roku Stolicy Dziecięcych Marzeń,
czy Głuchołazach – od 2018 roku Mieście Orderu Uśmiechu,
postanowiono zwrócić uwagę świata na problem dzieci wojny
w Syrii. Realizując ten cel, na miejsce do Aleppo udała się delegacja Kapituły w składzie: Kanclerz Marek Michalak i Członek Kapituły ks. Piotr Sadkiewicz, którzy nie tylko dojechali
do Aleppo, odwiedzili miejsca pomocy dzieciom, spotkali się
z lokalnymi działaczami i biskupami kościołów chrześcijańskich, które niosą pomoc dzieciom i ich rodzinom, przekazali dary serca, ale doprowadzili do przyjęcia imienia Ireny Sendlerowej, Kawalera Orderu Uśmiechu przez dwa miejsca pomocy najmłodszym.
Irena Sendlerowa to jedna z najważniejszych postaci ostatniego stulecia Polski, wybitna, odważna i bezkompromisowa w pomocy dzieciom działaczka i pracownica socjalna,
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Niebo w Polsce – ponad 200 relikwii
Świętych i Błogosławionych
Kościół Parafialny pod
wezwaniem Św. Michała
Archanioła w Leśnej.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PARAFII LEŚNA

Rzymskokatolicka parafia i kościół
pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Leśnej znajduje się w malowniczej Kotlinie Żywieckiej, w województwie śląskim.
Parafia liczy 3300 wiernych, mieszkających we wsiach: Leśna, Sienna
i część Twardorzeczki w gminie Lipowa oraz osiedle w Radziechowach.
Myśl wybudowania i utworzenia
samodzielnej parafii w Leśnej zrodziła się w latach 20 XX–wieku w rodzinie Michała i Zofii Caputów, którzy
przekazali działkę pod budowę świątyni. Mimo, że mieszkańcy z zapałem zabrali się do pracy, gromadzenie
materiałów i załatwianie pozwoleń nie
było w tym czasie łatwe. W dodatku
wybuch II wojny światowej uniemożliwił dalsze plany i starania. Dopiero
w 1958 roku udało się otrzymać zgodę na budowę kościoła. Wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia
placu pod budowę kościoła dokonał
ksiądz biskup Karol Wojtyła w dniu
24.05.1959 roku, co upamiętnia kamienny obelisk z pamiątkową tablicą
z dnia 02.04.2005 roku.
22.10.1961 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak poświęcił nowy kościół. Erygowanie parafii Św. Michała Archanioła nastąpiło w 1973 roku.

Kościół to serce parafii.

Trudny okres dla nowego kościoła związany z jego budową i wykończeniem trwał do 2010 roku. Na początku lat 90–tych rozpoczęły się prace nad wystrojem wnętrza świątyni. Pierwszym proboszczem od 1974
roku był ks. kanonik Zbigniew Szychowski. Intensywność prac rozpoczęła się od roku 1996 wraz z przyjściem do parafii ks. Piotra Sadkiewicza. Prace remontowe rozpoczął jako
wikariusz, następnie w latach 2003–
2005 jako administrator, a od 2006
roku proboszcz parafii.
Kościół został pięknie wyremontowany. Autorem projektu polichromii
wnętrza kościoła i jego wykonawcą był
Pan profesor Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Prace nad malowidłami trwały
od 1999r. do 2006 roku. Ostatnim
elementem wystroju był montaż 16–
sto głosowych organów piszczałkowych, ofiarowanych do kościoła przez
Parafię św. Piotra i Pawła w Gerlingen
(Niemcy).
Na zewnątrz kościół został ozdobiony trzema mozaikami –"Pantokratora" (Wszechwładca), "Mater Ecclesiae" (Matka Kościoła – Madonna
Papieskiego Ocalenia) oraz mozaiką
ku czci św. Krzysztofa (patrona pielgrzymów oraz kierowców), która mieści się we wnęce kapliczki wkomponowanej w mur ogrodzenia świątyni.
Na Placu Jana Pawła II w rocznicę śmierci Wielkiego Polaka stanął pomnik z Jego wizerunkiem.

Piękny teren wokół kościoła zdobią:
drewniana kapliczka Chrystusa Frasobliwego, figura Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, grota Matki Bożej, obelisk ku czci naszych rodaków, którzy
zostali pomordowani w hitlerowskich
obozach zagłady. Na murze otaczającym kościół znajdują się trzy tablice. Pierwsza z nich upamiętniająca ks.
poetę – Jana Twardowskiego – patrona
Szkoły Podstawowej w Siennej z cytatem " Można odejść na zawsze, by stale być blisko". Kolejna to tablica ku czci
Św. Franciszka z Asyżu, patrona dbałości o naturę, z cytatem: „Czyńcie sobie ziemię kochaną”. 17 czerwca 2018
roku, w obecności przedstawicieli Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu odsłonięto kolejną tablicę z okazji
Jubileuszu 50–lecia Orderu Uśmiechu
z wizerunkami dwóch Świętych Kawalerów Orderu Uśmiechu – Św. Janem
Pawłem II i Św. Matką Teresą z Kalkuty, patronów Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Nasza Świątynia jest miejscem wyjątkowym, czuje się tutaj głęboką,
dobrą siłę i boską atmosferę. Każda
Eucharystia i nabożeństwo starannie
przygotowane uwrażliwia serca ludzkie na piękno Słowa Bożego, umacnia naszą wiarę i daje siłę, aby ciągle
się nawracać i pokonywać trudy codziennego dnia.

Miejsce szczególne, bo w modlitwie
wspierają nas Święci i Błogosławieni,
zgromadzeni w ponad 200 relikwiach.
Relikwie – widoczne dla nas znaki ludzi świętych, którzy przyczyniają
się do pogłębiania naszych relacji z Panem Bogiem.
W jubileuszowym roku 2000
ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy zainstalował relikwie Św. Faustyny Kowalskiej w związku z szerzącym się w parafii Kultem Bożego Miłosierdzia i peregrynacji obrazu "Jezu Ufam Tobie"
w naszych rodzinach.
Rozpoczęły się comiesięczne czuwania przy relikwiach Św. Faustyny
ku czci Bożego Miłosierdzia w każdy
trzeci piątek miesiąca. Nabożeństwa
rozpoczynają się o godz.15 Godziną
Miłosierdzia – kończą się o godzinie
21 Apelem Jasnogórskim przy grocie
Matki Bożej. Każda Msza Św. do Miłosierdzia Bożego kończy się błogosławieństwem relikwiami. Wierni uczestniczą też w nabożeństwie wstawienniczym, indywidualnie oddając szacunek
relikwiom. Święty czy Błogosławiony
obecny w relikwiach zostaje włączony w osobiste życie człowieka, który z głęboką wiarą prosi o Jego wstawiennictwo do Pana Boga.
W 2000 roku Stolica Apostolska
nadała Kościołowi w Leśnej przywileje odpustów dla wiernych.

Staraniem ks. proboszcza i parafian Święci i Błogosławieni różnymi
drogami gromadzą się w naszym kościele. Są obecni wśród nas, ponieważ
relikwiarze znajdują się w przeszklonych gablotach nawy głównej kościoła.
W liturgiczne wspomnienia relikwiarze są stawiane przed ołtarzem
i wspólnie z danym Świętym modlimy się do Boga. Podczas nabożeństw
w trzecie piątki relikwiom Św. Faustyny towarzyszą inni święci wspominani
w okolicach tego dnia. Z przygotowanej homilii dowiadujemy się o Ich życiu.
Postawy Świętych stanowią bardzo
często inspirację do konkretnych działań i inicjatyw. W roku 2000 powstał
i nadal prężnie działa Parafialny Klub
Dawców Krwi "Dar krwi darem miłości". Zaangażowanie krwiodawców
to wyraz wdzięczności za własne zdrowie oraz szansa uczestnictwa w akcie
miłosierdzia.
Ofiarna postawa Ojca Pio zainspirowała wiele osób do podpisywania
deklaracji zezwalającej na pośmiertne pobieranie organów do przeszczepu. Ponad 700 parafian zgłosiło się
do Banku Dawców Szpiku Kostnego. Ta ilość potencjalnych dawców
z naszej parafii sprawiła, że w świecie medycznym zaczęto mówić o „fenomenie Leśnej”. Niektórzy (6 osób,
w tym jeden Pan aż dwukrotnie dla

dwóch osób) byli już dawcami. Parafianie chętnie biorą udział w wielu
akcjach charytatywnych. Dzięki relikwiom wiele dzieje się w naszym kościele i parafii.
Ks. proboszcz wyraża zgodę
na "wypożyczenie" relikwii innym parafiom, a także osobom prywatnym,
szczególnie chorym. Dzięki modlitwie przy relikwiach Św. Jana Pawła II
zostało ocalone życie dwóch parafianek. Wielokrotnie rodziny chorych zabierają relikwiarze do szpitala. Wierni
gorąco modlą się przy relikwiach Św.
Ojca Pio, wypraszając potrzebne łaski
dla siebie i potrzebujących. Często Św.
Ojciec Pio, Św. Jan Paweł II, Św. Rita
czy Błogosławiony Jerzy Popiełuszko
są gośćmi w naszych domach.
Dokonało się wiele cudów, szczególnie cudów nawrócenia wielu ludzkich serc.
Mamy także relikwiarz 12–stu
Apostołów, Relikwie Krzyża Świętego, Świętego Antoniego z Padwy, Św.
Mikołaja, Św. Floriana, Św. Jadwigi
Śląskiej, Św. Brata Alberta, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Św. Matki
Teresy z Kalkuty...
Listę wszystkich relikwii Świętych
i Błogosławionych obecnych w naszym
kościele można sprawdzić na stronie
internetowej kościoła.
Pielgrzymują do nas wierni, aby przy
relikwiach powierzać Panu Bogu swoje codzienne życie, troski i radości, doświadczyć uzdrowień, podziękować.
Odwiedzają nasz kościół również
księża i katecheci z młodzieżą, która
przygotowując się do Bierzmowania
szuka swoich patronów. Ciągle potrzebujemy autorytetów i świadków wiary.
Obecnie wynoszeni są na ołtarze
ludzie, którzy żyli nie tak dawno, mieliśmy okazję ich spotkać: Św. Jan Paweł II, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Autorytety, które szanowaliśmy za ich życia. Są nam zatem wyjątkowo bliscy, potrzebujemy bliskości
świętej rzeczywistości.
Oddawanie czci relikwiom, a przez
to Świętym i Błogosławionym pomaga
nam w uwielbianiu Pana Boga.
Wszyscy jesteśmy powołani
do świętości, każdy z nas szuka swojej drogi, różnorodność świętych, ich
piękne niepowtarzalne życie pokazuje,
że dróg jest wiele. Każdy z nas jest zaproszony, aby znaleźć własną.
Za wstawiennictwem Świętych
i Błogosławionych, których relikwie
są w naszej świątyni, prośmy Pana, aby
ten kościół przyczyniał się do wzrostu
chwały Bożej i do wzmocnienia wiary
każdego człowieka, który go nawiedzi.
ANNA ZOŃ

Parafia pw. św. Michała
Archanioła w Leśnej
pl. Jana Pawła II 1
34–300 Leśna
tel. 33 867 13 55
https://parafialesna.com
Zgłaszanie pielgrzymek:
tel. 502 537 187
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Zdrowie z natury
AWOKADO POPRAWIA
PAMIĘĆ

Nic tak chyba nie potrafi uprzykrzyć człowiekowi życia jak to, że z pamięci zaczynają coraz częściej umykać
fakty z dnia codziennego. Aby więc cieszyć się sprawnym umysłem do późnych lat, trzeba też właściwie zatroszczyć się o mózg, choćby spożywając
więcej owoców awokado.

ZDROWY OWOC Z KRAIN
DALEKICH

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki, ale ma ogromną moc!
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.
Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.
Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.
Uwaga! – Nie zostawia plam!
Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

Super Deo to wypróbowany oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Istnieją wiarygodne zapiski, z których wynika, że ludzie spożywali owoce awokado na 7000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Ojczyzną awokado jest prawdopodobnie Meksyk. Poprawna nazwa botaniczna drzewa, które wydaje te zdrowe i pożywne owoce, brzmi smaczliwka właściwa – Persea americana. Jest to wiecznie zielone drzewo. Liście ma duże, ciemnozielone, z wyraźnym połyskiem. Kwiaty
są żółtawozielone. Jego owoce mogą
mieć różny kształt, ale przeważnie
są one podobne do gruszki.
Owoc awokado obfituje w ważne
dla zdrowia kwasy jednonienasycone.
Zawiera także witaminy C, E, i beta–
karoten oraz kwas foliowy i witaminy z grupy B. Stanowi poza tym dobre źródło błonnika, potasu, magnezu
i miedzi. Stwierdzono, że w tych owocach występują dwa niezwykle ważne karotenoidy: luteina i zeaksantyna.

BRONI PRZED CHOROBĄ
ALZHEIMERA

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy
choroby neurodegeneracyjne, do których należy m.in. choroba Alzheimera, sieją coraz większy postrach na całym świecie. Na szczęście w aptece
Pana Boga są sprawdzone leki, które usprawniają pracę mózgu. Piszę
o tym szczegółowo w mojej książce
„Zioła na kłopoty z pamięcią” (do nabycia w Fundacji „Nasza Przyszłość”).
Opierając się na najnowszych doniesieniach amerykańskiej literatury
medycznej, awokado to jeden z najwartościowszych środków zapobiegających chorobie Alzheimera i leczących ją (podobno po regularnej kuracji cofają się rozpoczęte już w organizmie procesy chorobowe).
Ponadto w owocach tych odkryto
bogactwo kwasu glutaminowego, który jest w organizmie prekursorem nieocenionego dla mózgu (i nie tylko) glutationu, wykazującego nadzwyczajną
skuteczność w neutralizowaniu wolnych rodników. Kwas glutaminowy pomaga także usunąć z mózgu szkodliwy
amoniak (ten powoduje spowolnienie
procesów myślowych). Kwas ten bierze również aktywny udział w samym
procesie zapamiętywania i odtwarzania informacji zakodowanych w mózgu. Stanowi niezwykle ważny neuroprzekaźnik (umożliwia przewodzenie
impulsów we włóknach nerwowych).
Owoce awokado przydają się także w kuracjach przeciwmiażdżycowych. Uczeni ze Stanów Zjednoczonych są bowiem zdania, że spożycie
jednego owocu w ciągu dnia już po tygodniu daje efekt obniżenia zdradliwej
frakcji LDL cholesterolu o 13,5 mg/
dl, natomiast podwyższenie poziomu
frakcji HDL (korzystnej) o 11%. Obserwowano również znaczne obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi.
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK
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Moc wigilijnej nocy

Antek” wraz z dwoma partyzantami stanął na straży. Nagle
zobaczyli jak drogą, od strony
lasu, zbliża się dwoje sań wypełnionych żołnierzami, którzy
szybko znaleźli się przed gankiem domu. Niemcy nigdy nie
przyjeżdżali z tej strony, dlatego partyzanci ze zdumieniem
zauważyli dopiero z odległości kilku metrów, że przybysze
ubrani byli w mundury Wehrmachtu. Ci również nie kryli
zaskoczenia. Szczęknęły zamki karabinów...

czapkę. Jednocześnie pięknym,
przejmującym głosem zaczął
śpiewać: „Stille Nacht, heilige
Nacht...” („Cicha noc, święta noc”). Pozostali zrobili to
samo. Nigdy później nic takiego nie słyszałem. W tym śpiewie było coś niesamowitego,
niewyobrażalnego. To trzeba
było usłyszeć”.
Po skończonej kolędzie partyzanci rozkazali niemieckim
żołnierzom zejść z sań i odebrali im broń zastanawiając się,
co zrobić z pojmanymi. Wtedy z domu wyszła prosta, wiejska gospodyni i powiedziała:
„Wiem, żeśta łotry i nikczemniki, ale dziś nie wolno nienawidzić i trzeba winy największym
wrogom darować. Wchodźcie
do chałup”. Wystraszeni i nieśmiali Niemcy usiedli z boku.
Biegun był jednym z tłumaczy,
znał bowiem język niemiecki.
Gospodarz zaprosił gości do
stołu, wszyscy odmówili modlitwę, a następnie zaczęli łamać się opłatkami.

Stille Nacht, heilige
Nacht...

Opłatek skruszył
nienawiść

„Celowaliśmy w nich, trzymając palce na spustach. Z sieni
usłyszałem jak obsługujący erkaem szepnął: „Nie bójcie się,
mamy ich na muszce”. W każdej sekundzie mógł paść pierwszy strzał” – zapamiętał Biegun.
„Nagle, jeden z Niemców
rzucił karabin na ziemię i zdjął

„Na końcu gospodarz podszedł do wrogich żołnierzy. Byli
zaskoczeni, mieli łzy w oczach.
Jeden uklęknął, ucałował opłatek i rękę gospodarza. Opłatek
kruszył tę ogromną wrogość
między nami. Jeszcze niedawno strzelaliśmy do siebie i zabijaliśmy się” – mówił Biegun.
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zisiaj, gdy masowa
kultura zabija istotę świąt Bożego Narodzenia, ich niepowtarzalny urok i tajemnicę, które redukowane są
do dekoracji i konsumpcji, warto przypomnieć czasy, kiedy nawet w najokrutniejszą z wojen
wigilijny wieczór zbliżał do siebie ludzi jeszcze kilkanaście godzin wcześniej strzelających do
siebie i walczących na śmierć
i życie.
Antoni Biegun „Czarny Antek”, „Sztubak”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Ponad
sześć lat swego życia spędził
w antyniemieckiej i antykomunistycznej partyzantce. Aresztowany w 1948 roku otrzymał
wyrok 15 lat więzienia. Kilkadziesiąt lat później wspominał:
„Minęło już ponad pół wieku,
a ja doskonale pamiętam tę kolędę usłyszaną w wigilijny wieczór 1942 roku”.
Już jesienią 1939 roku, w rodzinnej Milówce pod Żywcem,
wraz z kilkoma kolegami nawiązali pierwsze kontakty ze
Związkiem Walki Zbrojnej. Pod
koniec września 1940 roku rodzina Biegunów została wysiedlona przez Niemców do Lipin
Dolnych w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Tam
Antoni Biegun „Czarny Antek”
rozpoczął działalność w Narodowej Organizacji Wojskowej
(NOW), a później Narodowych
Siłach Zbrojnych. W kwietniu
1942 roku został aresztowany
przez gestapo, ale w dniu swych
osiemnastych urodzin, 8 maja
1942 roku, udało mu się zbiec.
Założył wtedy oddział zbrojny podległy miejscowej NOW
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i brał udział w licznych akcjach
przeciwko Niemcom.
W wigilijny wieczór 1942
roku oddział „Czarnego Antka”
maszerował na nocleg do leśniczówki w okolicach Biłgoraja.
Wieczorem, w śnieżnej zadymce, zmęczeni partyzanci dotarli
do niewielkiej wioski położonej
na skraju lasu. Do celu pozostało im jeszcze kilka kilometrów.
Mieszkańcy wioski nie pozwolili im jednak pójść dalej.
„Dziś każdego gościa, nawet
w łachmanach, trzeba serdecznie przyjąć i ugościć. Taka jest
nasza katolicka tradycja i trzeba
ją szanować. Przecież to święty, wigilijny wieczór. Połamiemy się opłatkiem, zjemy kolację, zaśpiewamy kolędy. Wy jesteście naszym wojskiem, gdzie
będziecie się tułać? Zostańcie
z nami” – usłyszeli od miejscowych chłopów.
Żołnierze weszli do chat
i usiedli przy stołach. „Czarny
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Po kolacji Niemcy pokazywali zdjęcia swych najbliższych.
Mówili o lęku o swe rodziny
pozostawione w bombardowanych przez aliantów miastach
i o strachu przed wysłaniem
na front wschodni. Tymczasem
partyzanci naradzali się z gospodarzami, co zrobić z jeńcami, czy ich nie zlikwidować,
gdyż w razie przekazania informacji o obecności żołnierzy
NSZ wiosce groziła pacyfikacja.
„W taki święty dzień jak
Boże Narodzenie nie godzi się
zabijać, gdyż oni też są chrześcijanami. Niemcy nie zdradzą, gdyż sami będą się bali. Za
spędzenie wigilijnego wieczoru
z partyzantami im też groził wyrok” – przekonywali gospodarze. Niemców puszczono wolno. Przez dwa tygodnie jednak
partyzanci trzymali straże wokół
wioski. Kilkanaście dni później
na drodze pojawiły się znów sanie, a w nich żołnierze niemieccy – okazało się, że ci sami, którzy byli na Wigilii.
„Przyjechali do wioski na
krótko. Powiedzieli, że otrzymali rozkaz wyjazdu na front
wschodni. Byli zrozpaczeni.
Dali nam zupy błyskawiczne
i cztery kartony amunicji. Kobiety przyniosły im trochę jedzenia na drogę. Żegnając się,
Niemcy mieli łzy w oczach. Wyjechali i do dziś nie wiem, jakie
były ich dalsze losy” – wspominał „Czarny Antek”, który
do końca wojny walczył z niemieckim okupantem.

„Człowiek człowiekiem
się staje...”
Od pierwszych dni komunistycznej władzy był świadkiem
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aresztowań wśród żołnierzy
i działaczy podziemia. Wiosną
1945 roku wrócił do rodzinnej
Milówki, ale szybko z setkami żołnierzy NSZ, AK znalazł
się znów w beskidzkich lasach.
Antoni Biegun przyjął pseudonim „Sztubak” i zorganizował
samodzielny oddział Narodowych Sił Zbrojnych im. „Szarego”, który podporządkował VII
okrętowi NSZ, na czele z kpt.
Henrykiem Flame „Bartkiem”.
Aresztowany w 1948 roku po
ciężkim śledztwie został skazany na 15 lat więzienia, skąd
wyszedł w 1956 roku. W 1989
roku prezydent Ryszard Kaczorowski nadał Antoniemu Biegunowi stopień kapitana, wcześniej otrzymał m.in. Medal Wojska, Medal Za Wolność i Niepodległość, Krzyż Armii Krajowej. W Polsce mógł być odznaczony dopiero po upadku PRL.
1 listopada 1992 roku na krakowskim Placu Matejki uhonorowano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też Krzyż Partyzancki i Krzyż Narodowego
Czynu Zbrojnego.
„To spotkanie z Niemcami
w grudniu 1942 roku mogło
tak się skończyć tylko w Wigilię. Jakże trafnie istotę tego dnia
oddał jeden z moich żołnierzy Wawrzyniec Hubka „Dąb”
w swym wierszu „Dziwna ta
Noc Grudniowa, W nią milkną wszelkie zatargi, Kurczą się
serca człowiecze, „Gloria” śpiewają wargi, I w duszę wlewa
się spokój, Człowiek człowiekiem się staje, Gdyby rok cały
tak było, Świat stałby się rajem”
– zapamiętał Antoni Biegun.
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Profesjonalne videoﬁlmowanie, videoreportaże i fotograﬁa ślubna, okolicznościowa, artystyczna, plenerowa.
Filmy i zdjęcia reklamowe, video korporacyjne i instruktażowe. Teledyski, wizytówki ﬁlmowe.
Fotograﬁe i ﬁlm z lotu ptaka (profesjonalnym dronem 4K).
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Dział reklamy tel. 602-75-45-75

SZLAK WIARY

