„Jam zwyciężył świat” (J 16, Na33)
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WIELKANOC W CZASIE EPIDEMII
Umieranie. Utrata bliskiej
osoby. Ból i cierpienie
ocierające się prawie o
rozpacz. No i ten strach, kto
będzie następny . Może ktoś
bliski, a może po prostu ja…
To wszystko, co się dzieje
wokół nas, z całą grozą
sytuacji
pozwala
Mi
przeżywać lepiej Wielki
Post.
Wyciszenie,
bo
kwarantanna
zatrzymała
w domu. Myśli o tym, co
ważne, a może nawet najważniejsze; no i myśli o
NIM. O tym, jak umierał odrzucony przez swoich,
opuszczony przez epidemię strachu i zagrożenia
swoich wybrańców - Apostołów…
Prawie codziennie z powodu koronawirusa ktoś
gdzieś przeżywa namacalnie Wielki Piątek… Może
razem z Chrystusem krzyczy z wysokości swojego
krzyża: „ Boże mój Boże czemuś mnie opuścił?”
„Bo w NIM żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...”/
prefacja 33 z Mszału Rzymskiego/
W czasie nam współczesnym, w czasie, w którym
człowiekowi wydaje się, że Bóg nie jest mu do
niczego potrzebny, bo człowiek sam świetnie sobie
radzi w zarządzaniu światem, swoim życiem w
wyśmiewaniu religii i Boga. W tym czasie wystarczył
mały wirusik na pozór niegroźny, niezauważalny
dla ok. 80% zarażonych, żeby zdemaskować pychę
i głupotę człowieka, żeby przypomnieć o pokorze

wobec Boga.
Nawet jeśli Bóg dopuścił, to na pewno Nas nie
opuścił w czasie epidemii. Bo przecież to ON
nadaje sens naszemu życiu i śmierci przez swoje
zmartwychwstanie i naszą nieśmiertelność.
Zmartwychwstały Jezus przypomina, że nasze życie
nie kończy się w momencie śmierci, ale tylko się
zmienia… A przez sprawę epidemii już zmienia się
dla wielu, którzy do tej pory sensu życia upatrywali
w pogoni za swoimi bożkami i lękami; a teraz
zatrzymali się na chwilę, na refleksję o życiu, sensie
i zmartwychwstaniu.
A co teraz robi Bóg? Zostawił nas na tej zakażonej
wyspie śmierci i lęku samych?
NIE!!!
Bóg jak w tym opowiadaniu Bruna Ferrero...ale po
kolei przypomnijmy je:
Uśmiech o świcie
„O tym wydarzeniu opowiadał pewien zakonnik
misjonarz o. Raoul Follereau, który znalazł się
kiedyś w leprozorium na pewnej wyspie Oceanu
Spokojnego. Było to miejsce przerażające:
niesamowicie zniekształcone ludzkie ciała,
przerażenie, gnijące rany, rozpacz, złość.
Był tam jednak pewien starzec, który mimo
ogromu cierpienia miał oczy ciągle błyszczące
i uśmiechnięte. Jego ciało było obolałe, lecz on
nie poddawał się rozpaczy, cieszył się życiem,
a do innych trędowatych odnosił się życzliwie i
serdecznie.
Zaciekawiony tym prawdziwym cudem życia w
piekle leprozorium, Follereau zapragnął wyjaśnić
przyczyny owego niezwykłego zjawiska: cóż
takiego mogłoby obdarzyć cierpiącego staruszka
taką radością życia?
Zaczął go dyskretnie obserwować. Odkrył, że
codziennie o brzasku stary mężczyzna z trudem
posuwał się do ogrodzenia leprozorium, siadał
zawsze w tym samym miejscu i rozpoczynał
oczekiwanie.
Nie czekał jednak jak się okazało na piękne widoki
słońca wschodzącego nad wodami Pacyfiku.
Siedział tak długo, aż z drugiej strony ogrodzenia
pojawiała się kobieta, równie stara jak on, o twarzy
pokrytej siatką cieniutkich zmarszczek i oczach
pełnych pogody i spokoju.
Kobieta nic nie mówiła, uśmiechała się tylko
nieśmiało, lecz z oddaniem. Na ten widok twarz
mężczyzny rozjaśniała się i on także radośnie się
uśmiechał. Ta rozmowa bez słów nigdy nie trwała
długo. Po kilku minutach starzec podnosił się i
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odchodził w stronę baraków. Tak było każdego
ranka: coś w rodzaju codziennej komunii.
Trędowaty człowiek, pożywiony i umocniony tym

smarowała mi twarz. Zagoiła się jednak tylko część
policzka, gdzie mogła składać swój pocałunek...
Kiedy wszelkie starania okazały się beznadziejne,

uśmiechem, był w stanie znosić cierpienia kolejnego
dnia i dotrwać do nowego spotkania z uśmiechniętą
kobietą.

wtedy mnie zabrano i przyprowadzono tutaj. Ona
podążyła za mną. Kiedy widzę ją każdego dnia,
wiem, że żyję tylko dzięki niej i jedynie dla niej.”

Gdy Follereau zagadnął go o to, staruszek odparł:

Bo w NIM i dzięki NIEMU żyjemy, poruszmy się
i jesteśmy...Bo ON jest z Nami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.

- To moja żona. A po chwili ciszy dodał:
Zanim tutaj przyszedłem, ona mnie leczyła, w
tajemnicy przed wszystkimi, czym tylko mogła.
Pewien człowiek dał jej jakąś maść, którą codziennie

Robert Kozłowski OFMCap

Kwiecień to miesiąc obfitujący w imieniny braci z naszej rozwadowskiej wspólnoty. Obchodzi
je aż pięciu braci: 17 kwietnia br. Robert Kozłowski i br. Robert Rabka, a 23 kwietnia; br. Jerzy
Sylwestrzak, br. Leon Błaszczyszyn i br. Wojciech Sokołowski.
Drodzy bracia, w imieniu Redakcji i naszych Czytelników, życzymy Wam, aby dobry Bóg i
św. Franciszek byli Waszymi przewodnikami na franciszkańskim szlaku. Oby to wędrowanie
umacniało w Was wiarę i utwierdzało w powołaniu, aby rodziło pokój i radość w sercach i
niech ta wiara i kapucyńska radość budują ludzi, których Bóg postawi na Waszej drodze.
Szczęść Boże!
Drodzy Czytelnicy!
Dobiega końca Wielki Post, wyjątkowo trudny w tym roku,
ale też sprzyjający refleksjom, przemyśleniom i wyjątkowemu
pragnieniu Boga, Jego bliskości. Wkrótce pokona śmierć tak
niecierpliwie oczekiwany, Wszechmogący Pan!
Życzmy sobie, aby Zmartwychwstały Chrystus zmartwychwstał
w nas, aby zmartwychwstał w świecie jako jedyny i potężny
król! Niech Jego przyjście będzie kresem naszych trosk, lęków,
niech spełni nasze oczekiwania i niech Jego przyjście odmieni
świat i ludzi.						
			Alleluja, Jezus żyje!

Na Szlaku 3

KAPUCYNI I ZARAZA
Europa, a zwłaszcza południowa
jej część, była często nękana w
ciągu wieków różnymi zarazami.
W czasach nowożytnych dwie
wielkie fale chorób zakaźnych
przetoczyły się przez nią na
przykład w latach 1575-1577
(„zaraza św. Karola” - w trzech
głównych lazaretach Mediolanu
posługiwali wówczas kapucyni)
oraz 1629-1631. Dotknęły one
większą część kontynentu. W samym Mediolanie
z 250 tysięcy mieszkańców po przejściu zarazy z
lat 1629-1631 pozostało jedynie 64 tysiące, reszta
zmarła. Służba chorym w ówczesnych warunkach
higienicznych i sanitarnych była naznaczona wyjątkową
heroicznością, wiązała się bowiem z bardzo realnym
niebezpieczeństwem śmierci.
Założyciele reformy kapucyńskiej, franciszkanie i
zarazem rodzeni bracia Ludwik i Rafał z Fossombrone,
aby uniknąć prześladowań ukryli się w 1526 r.
w opactwie kamedułów w Massaccio (środkowe
Włochy). Ich pragnieniem był powrót do wzoru życia
pierwszej wspólnoty franciszkańskiej kierowanej
przez św. Franciszka. Kładli nacisk na wierność
Regule franciszkańskiej, ubóstwo i prostotę oraz
na życie pustelnicze, w niewielkich eremach, w
których mogliby oddawać się w samotności pokucie
i głębokiej modlitwie, a pobyt wśród kamedułów
jeszcze to pragnienie pogłębił. Każda bowiem służba
powinna wypływać z priorytetu głębokiego spotkania
osobistego z Panem na modlitwie. Kiedy w maju 1526
r. bracia otrzymali pozwolenie papieskie na takie życie,
przenieśli się – zgodnie z wytycznymi kurii rzymskiej –
do «ubożuchnego eremu» św. Krzysztofa w Arcofiato,
oddalonego około 3 km od Camerino. Tam dołączyli do
nich inni bracia franciszkanie. Prowadzili oni pobożne
życie modlitwy w oddaleniu od ludzkich siedzib aż
do połowy 1527 r., kiedy to w Camerino wybuchła
zaraza. Ludwik z Fossombrone nie zastanawiał się ani
chwili, co ma wybrać: oddał się wraz z innymi braćmi
posłudze chorym. Pozostawili samotność i ciszę eremu,
aby oddać się misji miłości. Ta gotowość do podjęcia
posługi chorym, pozostawienia Boga przebywającego
w tabernaculum po to, aby podjąć posługę Jezusowi
cierpiącemu w drugim człowieku, stała się odtąd cechą
charakterystyczną kapucynów.
Bracia kapucyni od początku istnienia Reformy
oddali się posłudze zadżumionym z zaangażowaniem,
wzbudzając podziw księżnej Camerino Katarzyny Cibo.
Podziw ten pchnął ją później do pomocy w uzyskaniu
przez Reformę kapucyńską oficjalnego zatwierdzenia
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papieskiego jako zakonu. Rok 1527 był szczególnie
trudny dla mieszkańców regionu Marchii Ankońskiej,
gdzie schronienie i opiekę biskupa Camerino
znaleźli bracia kapucyni. Nieurodzaj, głód i zaraza
dziesiątkowały ludność. Bracia nie tylko głosili słowo
Boże, dające ukojenie duszom. Starali się pomagać
tym, którzy nie mieli nic do jedzenia i wyruszyli prosić
o jałmużnę. Br. Mateusz z Bascio zebrał dla głodnych
wiele bobu, a także skłonił zamożne osoby, by na ten
trudny rok oddały swe pola do dyspozycji. Polecił zasiać
na nich bób, a uzyskany obfity plon przekazał głodnym.
Na wzór św. Franciszka, który posługiwał trędowatym,
kapucyni dla miłości Chrystusa, «Tego, który dla
naszego zbawienia chciał zawisnąć, cierpieć i umrzeć
na krzyżu», sam stając się niczym trędowaty, rozpoczęli
posługę w szpitalach i hospicjach dla zadżumionych,
nie bojąc się też odwiedzać chorych po domach. Bracia
nie mieli względu na siebie ani nie okazywali żadnego
lęku przed śmiercią, bo za ważniejsze uważali nieść
ulgę cielesną i duchową chorym poprzez opiekę nad
nimi oraz słowo Boże, pełne otuchy i pocieszenia.
Nigdy w historii kapucyni nie odmawiali troski o
chorych, a wręcz przeciwnie – ochoczo szli tam, gdzie
potrzeba było pomocy w udzielaniu im sakramentów.
Brat Paweł z Salò, pisał prosząc o skierowaniu go do
pracy z zadżumionymi w Wenecji: «Dowiedziawszy
się o wielkiej śmiertelności osób w Wenecji i o
osamotnieniu tych, którzy im posługują oraz udzielają
im świętych sakramentów i nie mogąc tego więcej
słuchać, natchniony przez Pana, napisałem do moich
przełożonych, aby udzielili mi łaski pójścia tam i
oddania się temu świętemu dziełu, tak bardzo miłemu
Bogu i budującemu świat».
Pierwsi kapucyni włoscy, którzy przybyli do Polski
na zaproszenie króla Jana III Sobieskiego, utworzyli
wspólnoty najpierw w Warszawie, a drugą w Krakowie
(w 1699 r.). Od tego momentu do dzisiaj kapucyni polscy
z zaangażowaniem sprawują opiekę nad chorymi. W
miejscowości Blizne niedaleko Brzozowa istniało w
XVIII wieku hospicjum dla chorych, prowadzone przez
braci, skasowane przez austriackiego cesarza Franciszka
Józefa I. Niektórzy spośród braci w XVIII i XIX w.
mieli wykształcenie medyczne, które po wstąpieniu
do zakonu wykorzystywali do leczenia chorych braci
i świeckich. W okresie wojen napoleońskich, powstań
narodowych czy też I wojny światowej byli kapelanami
w lazaretach czy też szpitalach wojskowych. Wielu
z nich zmarło, zaraziwszy się chorobami zakaźnymi
podczas posługi rannym żołnierzom. Po drugiej wojnie
światowej kapucyni krakowscy obsługiwali przez kilka
lat szpital gruźliczy w Willi Decjusza w krakowskiej
dzielnicy Wola Justowska. Do dzisiaj obsługują Szpital

Onkologii przy ulicy Garncarskiej w Krakowie oraz kilka
szpitali w innych miastach. Od początku obecności w
Polsce kapucyni sprawują także odwiedziny w domach
chorych, udzielając im sakramentów i pocieszając
duchowo. Podczas udzielania komunii chorej parafiance
zmarł w Nowej Soli (6 listopada 2015 r.) znany naszym
parafianom były gwardian rozwadowskiego konwentu
br. Jan Maria Sochocki.

br. Justyn Chmura
Epidemie to nic nowego, pojawiają się co pewien czas.
Zawsze jest to okres próby dla całego społeczeństwa,
ale także wyraźny sygnał do duchowego nawrócenia do
Boga, który jest Panem życia i śmierci. Podczas epidemii
cholery i dżumy kapucyni zajmowali się chorymi,
troszczyli się o udzielanie im sakramentów, nie bacząc
na zagrożenie. W XVIII i XIX wieku 26 kapucynów
pracujących w Polsce zaraziło się na choroby zakaźne
podczas bezpośredniej pomocy chorym i zmarło. Byli

wśród zmarłych braci Polacy, Włosi, Niemcy, Austriacy
i Czesi.
Także przez Rozwadów przechodziły fale epidemii
chorób zakaźnych, dotykających ziemie polskie. Można
wyliczyć chociażby niektóre z nich: 1778 r. - ospa;
1801 r. - czerwonka; 1831 r. – cholera; 1873 r. - cholera
(śmierć zabrała wówczas proboszcza rozwadowskiego
ks. Jana Nykla); 1892 r. - cholera; 1894 r. - cholera
(40 ofiar); 1896 r. - czarna ospa;
1918-1919 r. - grypa „hiszpanka”.
Podczas trudnych chwil chorującym
towarzyszyli poprzez modlitwę
i posługę sakramentalną bracia
z
rozwadowskiego
klasztoru.
Niektórzy z nich przypłacili kontakt
z chorymi własną chorobą, a nawet
śmiercią. 25 listopada 1832 r. w
jednym dniu zmarło dwóch braci:
br. Cyriak Morawa, który zmarł na
gorączkę krwotoczną i br. Paweł
Nowicki, na skutek niewydolności
płuc. W obu przypadkach zgonu
narzuca się związek z epidemią
cholery (powikłania po niej), która
grasowała na tym terenie w sierpniu
1831 roku. Natomiast br. Justyn
(Tomasz Chmura, ur. 31 X 1867
roku w Wólce Grodziskiej koło
Leżajska), gwardian rozwadowski,
zaraził się czarną ospą w trakcie
odwiedzin duszpasterskich oraz
zbierania ofiar na budowę kościoła
parafialnego w Rozwadowie i zmarł
8 lutego 1896 roku.
Dzisiaj my, kapucyni pracujący w
klasztorze rozwadowskim, chcemy
łączyć się ze wszystkimi chorymi,
wspierać ich modlitwą i posługą
sakramentalną, gdy zostaniemy
o nią poproszeni. W ostatnich
miesiącach regularnie odwiedzają
chorych w pierwsze piątki miesiąca
w ich domach trzej bracia, którym
ta posługa została zlecona przez
przełożonego: br. Jerzy, br. Leon i
br. Piotr. Posługa ta jednak należy
do charyzmatu zakonu, a więc jest
pełniona w innych momentach przez wszystkich braci,
którzy otrzymali święcenia kapłańskie, a szczególnie
przez tych, którym powierzona została opieka nad
parafią: przez proboszcza i wikarego. W trudnym czasie
epidemii koronawirusa jesteśmy zawsze gotowi do
pracy z poświęceniem dla wszystkich chorych, których
powierzamy miłosierdziu Bożemu oraz opiece Maryi i
wszystkich świętych.
Robert Rabka OFMCap

Na Szlaku 5

				Nowy Wymiar Filakterii
Mt4, 1-10
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i
czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem
nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,

Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł
do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go
diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”.
Miłość w czasach zarazy ?
Nie było świadków zdarzenia. Jezus spotkał się z ukonkretnioną pokusą, będąc w zupełnej samotności. Jego relację
z tego zdarzenia spisał Mateusz. Być może było to przy jakimś wieczornym ognisku nad Jeziorem Galilejskim albo
podczas spotkania z Boską Matką w Nazarecie- nie wiadomo, przy jakiej okazji, ale któregoś razu Jezus opowiedział
apostołom o tym, jak ludzkią żeczą jest mieć pokusy i że czasem trudno jest rozeznać, co jest pokusą, bo pokusa
może przybrać nawet formę cytatu z Pisma Świętego, formę świętości. Pokusy nie były obce nawet Jemu- Bogu w
ludzkim ciele. Mało tego- sam DUCH skierował go do miejsca, gdzie miał przejść walkę z pokusami, w miejsce, gdzie
wszystkiego mu brakowało. Na pustyni nie było pokarmu, napoju ani nawet schronienia przed słońcem za dnia i przed
chłodem w nocy. Jak łatwo w takim miejscu w życiu, gdzie brakuje nam czegoś, ulec pokusie, a nawet źle rozeznać,
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co pokusą jest.
Zaczęłam pisać ten tekst jeszcze przed etapem, kiedy zamknęliśmy się za drzwiami, żeby nie narażać siebie i innych
na zarażenie się nowym wirusem. Sytuacja sprawiła, że zaczął się we mnie budzić niepokój dotyczący jednego ze
środków zapobiegania - rezygnacji z osobistego uczestnictwa w Uczcie Pańskiej. Po przeczytaniu po raz pierwszy
wiadomości, że we Włoszech w ramach przeciwstawiania się rozprzestrzenianiu wirusa odebrano wiernym możliwość
osobistego uczestniczenia we Mszy Świętej, nie mogłam uwierzyć, że to prawda, a jednak nie dłużej niż w ciągu
tygodnia zobaczyłam, jak wygląda Msza dnia pamiątki Zmartwychwstania niemal bez udziału wiernych już u nas, w
Polsce. Pozostanie w domu to nienarażanie nawet nie tyle siebie, co innych. Piąte przykazanie obowiązuje.
Mam ufność, że dzięki przymusowej izolacji od innych możemy być bliżej siebie samych i Pana Boga. Zobaczymy,
jak cenne jest uczestnictwo we Mszy Świętej, tęskniąc za nią. Może sytuacja sprawi, że niektórzy z nas zauważą inne
problemy świata, np. problem ubóstwa, głodu i chętniej podzielą się swoimi pieniędzmi z potrzebującymi np. w Afryce?
Wracając jednak do przywołanego powyżej Słowa Bożego, do pokusy, do tego, co podpowiada mi OskarżycielKłamca (por. Ap 12, 10; J 8, 44): myślałam o tym, które kamienie najchętniej zamieniłabym w chleb. Nie jest mi
obca bezradność patrzenia na umieranie. To wywołuje cierpienie, które jest potwornym BRAKIEM, głodem zrobienia
czegoś, co pomoże. A bywa to głód nie do zaspokojenia. Chciałoby się zamienić ten KAMIENNY ciężar bezradności
w chleb powszedniej codzienności. Bezradne patrzenie na cierpienie innego jest bezgłośnym krzykiem. Chciałoby się
móc zrobić cokolwiek, ale nie można zrobić nic. Wszystkie pieniądze świata nie pomogą, kiedy przychodzi śmierć,
bo umrzeć może zarówno miliarder, Steve Jobs, jak i moja mama. Kiedyś Maryja patrzyła, jak wieszają na krzyżu Jej
Boskiego Syna i też nic nie mogła zrobić. Bo Jezus mówił o tym już wcześniej – nie chleb jest najważniejszy. Czasem
trzeba wierzyć Bożemu Słowu i pozwolić kamieniom ciężaru cierpienia pozostać kamieniami ciężaru cierpienia.
W związku z ograniczeniami zgromadzeń zaczęło rodzić się we mnie pytanie, dotyczące drugiego przypadku kuszenia
Jezusa, kuszenia przy pomocy Słowa Bożego. W moim przypadku było to pytanie, czy pójście na niedzielną Mszę, to
rzucenie się w przepaść i zmuszanie Aniołów, żeby mnie nieśli, czy ufna manifestacja wiary w to, że śmierć nie jest
końcem życia? Czy idąc do Kościoła na niedzielną Mszę, występuję przeciw przykazaniu „nie zabijaj” i wystawiam na
próbę Boga? Na dziś nie umiem z całą pewnością odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Rozważając pokusę, którą Jezus opowiedział jako ostatnią, zastanowiłam się, kiedy chcę mieć choć jedno królestwo,
np. królestwo bezpieczeństwa za cenę pokłonu przed Kłamcą. Trudno jest oddzielić ziarno od plew przy tak ogromnym
zalewie informacji ze świata. Zapytałam samą siebie, kiedy oddaję pokłon Kłamcy, a kiedy Bogu?
Co jakiś czas czytam o dramacie lekarzy walczących o życie konkretnych osób i bardzo mi żal pozostającej w
niepewności czy w bólu rodziny, szanuję za trud pracowników służby zdrowia, a równocześnie wstydzę się z powodu
faktu, że na co dzień zupełnie zapominam o tych, którzy cierpią bez większego zainteresowania świata. Przecież
nieustannie statystycznie około 250 osób dziennie umiera w samej Polsce na nowotwory. Trudno mi nawet podawać
przykład nierozwiązanego ciągle przerażającego problemu śmierci głodowych na świecie. Jednak ciągle jest tak, że
nie każda śmierć robi na mnie wrażenie i zastanawia mnie dysproporcja w moim współczuciu wobec innych. Może
ten czas jest najlepszym, żebym się wreszcie pochyliła nad losem np. głodujących? Byłby to pokłon oddany Bogu w
bliźnich.
Wydaje mi się, że w ostatnich dniach każdy z nas spotyka się z pokusą sam, nie ma świadków naszego zmagania.
DUCH skierował nas - mnie do miejsca, gdzie należy przejść walkę z pokusami. Kiedy jestem w miejscu, gdzie
brakuje mi np. poczucia bezpieczeństwa o moich bliskich, czy praży mnie słońce niepewności, pytam co w ogóle jest
pokusą? Chęć zamiany kamienia cierpienia w chleb codzienności? Co jest pokusą? Narażenie innych i liczenie, że
Aniołowie będą mnie(nas) nosić na rękach? Co jest pokusą? Czy moja droga na Mszę w pamiątkę Zmartwychwstania
jest kłanianiem się Bogu, który ma na Imię Życie? Co w czasach zarazy jest prawdziwą Miłością?
Na dziś nie mam pewności, czy udało mi się rozeznać, co jest pokusą. Sądzę, że jasna odpowiedź będzie po drugiej
stronie życia.
Agnieszka Szczęch

Krąg Biblijny zaprasza na wspólne przebywanie ze Słowem Bożym w środy o godz. 19.30
(zbiórka przy furcie klasztornej)
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św. Konrad z Parzham
Św.
Konrad
urodził
się
w Bawarii w Parzham w
roku 1818. Od dzieciństwa
odznaczał się umiłowaniem i
praktykowaniem modlitwy przy
każdej pracy. Wstąpił do Zakonu
Kapucynów, gdzie w roku 1842
złożył śluby zakonne. Przez
czterdzieści trzy lata pełnił
obowiązki furtiana w Altötting,
w miejscu pielgrzymkowym
Bawarii. Swoje posługiwanie przy furcie
klasztornej spełniał z wielką pobożnością,
cierpliwością i dobrocią. Zmarł 21 kwietnia 1894
roku. W roku 1934 został wyniesiony na ołtarze
jako wzór modlitwy dla współczesnego świata.
W listach młodzieży do teologa Karola Rahnera,
Norbert pisze o poszukiwaniu szczęścia. Jego
zdaniem szczęście, to diabelska rzecz, której
się szuka, pożąda i czci. Przez nie więcej ludzi
nalazło śmierć niż życie. Jego przyjaciele też
szukają szczęścia. Leżą, palą haszysz lub wąchają
heroinę i czekają. Ale szczęścia nikt z nich jeszcze
nie znalazł. I tak trwa ich bezsensowne życie.
Jeden z nich co najmniej raz na dwa tygodnie
idzie do szpitala, gdzie płuczą mu żołądek, robią
transfuzję i znów wypuszczają. Wiedzą, że wróci.
On wraca, zawsze się śmieje, ale swego szczęścia
nie znalazł. „Mając piętnaście lat, wyrzekłem
się domu i wszystkie swoje uczucia ulokowałem
poza nim – pisze Norbert. – Uciekłem w miłość
i skorzystałem z niej, by popaść w słabość,
której nawet nie zauważyłem. Zwróciłem się ku
religii po to tylko, by uświadomić sobie, że jej
nie chcę. Rzuciłem się w alkohol, aby płakać,
nie wstydząc się tego przed sobą. Rzuciłem się
w narkotyki, by żyć, nie musząc myśleć…” (K.
Rahner, Mój problem, Warszawa 1987, s. 7-8).
Zmieniają się wieki, ale nie zmienia
się pragnienie człowieka, by szukać szczęścia.
Świadczy o tym także Jan Birndorfer urodzony
w Bawarii (Niemcy), postać z XIX wieku, którą
wspominamy w liturgii jako św. Konrada z
Parzham. W jednym z listów napisał on, że w
poszukiwaniu szczęścia opuścił dom rodzinny,
wszystko, co dotąd było mu drogie i miłe;
zrzekł się także znacznej ojcowizny. Cóż jednak
mogło mu być droższe i milsze od bogactwa
domu rodzinnego? Dla jakich wartości opuścił
najbliższych jego sercu, dla jakiego szczęścia?
Część dzisiejszej młodzieży nieokreślonej
bliżej tajemnicy szczęścia poszukuje m.in. w
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narkotykach, upojeniu alkoholowym, doznaniach
erotycznych. Janowi obce
były te praktyki,
ponieważ w młodzieńczym wieku miał już
sprecyzowane pojęcie szczęścia. Ono poprowadziło
go do furty klasztornej Braci Mniejszych
Kapucynów, by stając się bratem zakonnym,
wypełnić wolę Bożą, ukrytą w powołaniu go
do życia zakonnego. W 1842 roku złożył śluby
zakonne, a potem przez czterdzieści trzy lata pełnił
funkcję furtiana w klasztorze Altötting. Atmosferę
tych lat najlepiej oddają jego słowa, zapisane
w liście: „Dziękuję Bogu za powołanie do życia
zakonnego. Znalazłem w nim wiele pokoju i
szczęścia. Nigdy nie zaznałbym tego w świecie.”
Co było istotą szczęścia św. Konrada?
Wypełnić wolę Bożą. Przyjęta funkcja furtiana
w klasztorze Kapucynów była dla niego już
tylko środkiem do celu, drogą do szczęścia, czyli
wypełnienia woli Bożej. Tak odczytana istota
szczęścia jest mimo wszystko jeszcze mglista,
niezrozumiała, abstrakcyjna. Trzeba się wczuć w
umysł i serce tego świętego brata zakonnego, by
odkryć, iż jego szczęściem było zjednoczenie z
najukochańszym Bogiem. Któż zdoła wypełnić do
końca wszystkie potrzeby ludzkiego umysłu i serca,
jeśli zabraknie w nim Boga i uszczęśliwiającego z
Nim zjednoczenia? Wolą Bożą było zjednoczenie
młodego Jana Birndorfera z sobą. On to w
młodości jakoś odczuł i zdecydował się wejść
na nie znaną mu jeszcze drogę powołania, które
miało się rozwinąć poza domem rodzinnym: „ Z
woli Bożej opuściłem wszystko, co było dla mnie
drogie i przyjemne”. Istotą więc jego szczęścia
było wypełnienie woli Bożej, czyli wkroczenie
na taką drogę życia, która stworzyła mu warunki
zjednoczenia
z
najukochańszym
Bogiem.
Współcześni młodzi ludzie, Norbert i
jego koledzy, również szukają szczęścia. Niestety
nie poszukują woli Bożej, która objawia się też
dla nich na stronnicach Ewangelii. Biegną przez
życie na oślep, „by móc żyć, nie musząc myśleć”.
To jest ich tragedia: bezmyślność. Gubią w niej
swoją młodość, talenty, nadzieje. Także ci, którzy
biegną bezmyślnie za materialnym szczęściem,
nie wyczuwają, iż nigdy samo „więcej mieć”
nie może zwyciężyć, bo wtedy mogą przegrać
to, co najcenniejsze: swoje człowieczeństwo,
sumienie, godność i życie wieczne (Jan Paweł II
na Westerplatte, 12 czerwca 1987 roku). Zresztą
nie tylko współczesny świat młodzieży dotyka
bezmyślność, ale ulegają jej także dorośli…
Tajemnica szczęścia franciszkańskiego
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brata furtiana zaprzecza bezmyślnej postawie
życia. Główną zasadą jego życia było dążenie do
zjednoczenia z najukochańszym Bogiem poprzez
miłość i cierpienie. W nieustannych rozważaniach
podziwiał niewymowną miłość Boga do niego,
słabego i uwikłanego w nędzę grzechu po to, by
nie ustawać w miłości wzajemnej. „Zawsze jestem
zjednoczony z najukochańszym Bogiem – pisze
– i nic nie zdoła mnie od Niego oderwać. Nawet
im więcej mam zajęć, tym bardziej odczuwam
łączność z Nim”. Powtarzał więc modlitwy
lub pobożnymi westchnieniami rozmawiał z
Bogiem; czynił to tak poufale, jak rozmawia
syn z ojcem i odsłaniał przed Nim z dziecięcą
ufnością wszystko, co dręczyło jego duszę.
Z miłości do niebieskiego Ojca i
wdzięczności do Niego przyjmował nie tylko
to, co sprawiało mu radość, ale także to, co
niosło cierpienia. Życie zakonne, podobnie jak
małżeńskie, rodzinne, zawodowe, społeczne też
niesie wielorakie postaci krzyża: niedocenienia,
obojętności, poczucia własnej nędzy… Brat kapucyn
z Altötting nie uciekał przed przykrościami, ale
akceptował je, ćwicząc się w cnocie łagodności i
pokory; nie narzekał, nikogo nie krytykował, złem
za zło nie odpłacał, nie gniewał się śmiertelnie… Ta
moc jego ducha była w nim, ponieważ przyjmował
wszystko, co jakoś boli, jako dar miłości Ojca i na
tę miłość odpowiadał postawą łagodności i pokory.
Z miłości do Ojca niebieskiego przyjął Jego Syna
jako dar wraz z tajemnicą krzyża (por. J 3,16) i
w swoje życie wprowadził. „Dla ćwiczenia się w

cnocie łagodności i pokory wystarczy mi spojrzeć
na krzyż, który jest dla mnie księgą życia. Przez
samo bowiem spojrzenie na Ukrzyżowanego
Jezusa uczę się tego, jak mam się zachować w
różnych okolicznościach życia”. W tych słowach
św. Konrad z Parzham odkrywa niezwykłą
aktywność w głębokościach własnej duszy.
Bez zadania sobie tego trudu nie pokonuje się
niełatwych doświadczeń życiowych i nie znajduje
się prawdziwego pokoju i szczęścia; bez pracy nad
wzbogaceniem duszy własnej bezmyślność zabija
szczęście i prowadzi nieuchronnie do rozpaczy.
Norbert i jego koledzy z pewnością noszą
w sercu problemy młodości, przy czym, „chcą
żyć szczęśliwie, nie musząc myśleć”, leżą więc,
palą haszysz, wąchają heroinę i czekają. Chcą być
szczęśliwi bez trudu. Temu tragicznemu zjawisku
w kręgach polskiej młodzieży przeciwstawił
się Jan Paweł II, mówiąc młodym na Jasnej
Górze: „Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali” (18 czerwca
1983). I słusznie. Szczęście wymaga zadania
sobie trudu. U franciszkańskiego zakonnika św.
Konrada związane ono było z pełnieniem woli
Bożej w codziennym doświadczeniu miłości
i cierpienia, a przez to jednoczeniem się z
najukochańszym Bogiem. To jego przesłanie
życiowe ważne jest nie tylko dla młodzieży.
Zachariasz Nycz OFMCap.
foto Tadeusz Bargiel OFMCap.

Słuchaj mnie, człowieku ubogi; czego ci brakuje, jeżeli jest z tobą Bóg?
Słuchaj mnie, o bogaczu; cóż posiadasz, jeżeli Boga nie ma z tobą?
Anioły jednego tylko nam zazdroszczą; tego, że nie mogą cierpieć dla Boga.
Jedynie ból pozwala powiedzieć z całą pewnością duszy: Mój Bożę, widzisz dobrze, że Cię kocham.
Syn Boży nie przyszedł zniszczyć cierpienia, ale przyszedł, by cierpieć razem z nami.
Nie przyszedł zniszczyć krzyża, ale by się na nim rozciągnąć.
Pan chce, aby każdy niósł swój krzyż i uświęcał się na tym krzyżu, który od Niego dostał.
Lepiej jest cierpieć dla Pana, niż czynić cuda.
Krzyżem Bóg uświęca dusze.

św. Augustyn
O. Pio
P. Claudel
Jan XXIII

św. Jan od Krzyża
św. Wincenty

Skarżymy się na cierpienie, a właściwie mielibyśmy większy powód do skarg, gdybyśmy nie cierpieli, ponieważ nic
nie czyni nas bardziej podobnymi do naszego Pana, jak cierpienie. O, piękna jedności duszy z naszym Panem Jezusem
Chrystusem poprzez miłość Jego Krzyża!
św. Jan Maria Vianney
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DOM ZAKONNY w skomielnej czarnej
Przed
przybyciem
kapucynów do Skomielnej
Czarnej nie było tam
parafii, ani nawet kościoła.
Wieś należała do oddalonej
parafii w Łętowni. Od
1944 roku posługujący
tam kapłani sprawowali
posługę duszpasterską w
drewnianej,
zabytkowej
kaplicy dworskiej. Dzięki
temu mieszkańcy Skomielnej
nie musieli pokonywać długiej drogi do kościoła
parafialnego. Początek obecności kapucynów w
Skomielnej Czarnej wyznacza dzień 15 stycznia

1949 roku. W tym bowiem dniu na wniosek Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, w charakterze rektora
kaplicy, z zadaniem budowy nowego kościoła
i utworzenia parafii pod patronatem Prowincji
Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów
skierowano tam o. Remigiusza Kranca. I rzeczywiście,
wkrótce rozpoczął on prace przy budowie nowej
plebanii i kościoła. Plebanię wybudowano
według planów inż. Ottona Fedaka z Myślenic, jej
ukończenie miało miejsce 21 września 1950 roku, a
28 października roku 1950, o. Agatanioł z Langasco,
prokurator i komisarz generalny Zakonu Kapucynów
erygował tam dom zakonny. Kolejna ważna data
to 5 sierpnia 1951 roku, wówczas bowiem została
ustanowiona parafia obejmująca Skomielną Czarną i

Bogdanówkę, której pierwszym proboszczem został
następca o. Remigiusza, o. Piotr Paluch. ( Jest on
jedynym kapucynem, który zmarł w Skomielnej
Czarnej i pochowany jest na tamtejszym cmentarzu.)
W październiku 1958 roku kamień węgielny kościoła
poświęcił biskup Karol Wojtyła, a po dwóch
latach, 27 listopada 1960 roku, aktu uroczystego
poświęcenia dokonał biskup Julian Groblicki.
Kolejni proboszczowie w Skomielnej Czarnej,
o czym informują dostępne źródła, prowadzili
różne inwestycje, które zabezpieczały potrzeby
rozwijającej się parafii. Br. Józef Krzaczek, podjął się
budowy m.in. dzwonnicy przykościelnej i remontu
dachu na plebanii. Br. Paweł Kochański postawił
budynek gospodarczy i salki katechetyczne dla
młodzieży oraz zainstalował nowe
ławki do kościoła. Br. Celestyn
Giba wybudował ogrodzenie
kościelne i schody główne oraz
uruchomił franciszkańską szopkę,
a także rozpoczął wydawanie
gazetki parafialnej „Serafin”,
którą redagował i drukował o.
Bogusław Piechuta. Następnymi
proboszczami w latach 1991-1997
byli: wspomniany br. Bogusław
i br. Jerzy Sylwestrzak. Wtedy
rozpoczęto budowę nowej kaplicy
w Bogdanówce. Zarejestrowano
Parafialny
Klub
Sportowy
„Franciszek” oraz wyemitowano
pierwsze audycje parafialnego
Radia AIN KARIM. Od lipca
1997 roku proboszczem był br.
Patryk Remigiusz Jankiewicz.
Powstało wtedy boisko sportowe,
dokończono prace przy kaplicy
filialnej w Bogdanówce, wykonano również remont i
malowanie kościoła oraz zmodernizowano budynek
gospodarczy. W 1999 roku powołano do życia
Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i
Bogdanówki, a w 2001 roku utworzono Dziecięcą
Orkiestrę Dętą (obecnie Góralska Orkiestra Dęta ze
Skomielnej Czarnej i Bogdanówki). Ukoronowaniem
działań br. Patryka było wydanie publikacji jego
autorstwa: „Zarys dziejów Skomielnej Czarnej i
Bogdanówki”. Za kadencji br. Andrzeja Mańczaka
ulepszono drogę przy plebanii, przebudowano
plac kościelny oraz zmodernizowano oświetlenie
i nagłośnienie w kościele. Sześć lat później
proboszczem został br. Jerzy Stopa, a po nim, w roku
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2014 br. Krzysztof Juzba, który pełni tę funkcję do
dziś. Br. Krzysztof między innymi urządził nowe
studio dla parafialnego radia, a obecnie buduje
kaplicę pogrzebową. Przy parafii istnieje kilkanaście
wspólnot dla ludzi świeckich. Tamtejsi bracia
sprawują opiekę duchową nad działającym tam
Związkiem Podhalan Oddziału Górali Kliszczackich.

Plebania

Ponadto jest tam też Szkoła Pisania Ikon pod
wezwaniem św. Jana Damasceńskiego, której
założycielem i opiekunem jest br. Marcin Świąder.
Kościół
Kościół w Skomielnej wybudowano w latach 19571960, również według planów inż. Ottona Fedaka.
Budowę prowadził inż. Eugeniusz Wójcik. Nad
całością czuwał br. Piotr Paluch. Jest to trzynawowa
świątynia z bocznymi niższymi nawami, które
oddzielone są od nawy głównej filarami. Na bocznych
ścianach kościoła znajdują się stacje drogi krzyżowej,
które wyrzeźbił Stanisław Trybała z Bogdanówki.
Witraże w oknach świątyni zaprojektowała Teresa
Wasiowska z Krakowa. W kościele znajdują się trzy
ołtarze: główny w prezbiterium i dwa boczne po
dwóch stronach wejścia do prezbiterium. Wszystkie
są dziełem miejscowego artysty ludowego Wojciecha
Kołodziejczyka. W centrum ołtarza głównego,
znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej z
Kołomyi. Na co dzień obraz ten jest zasłaniany innym
obrazem przedstawiającym scenę Nawiedzenie NMP
autorstwa Heleny Staniek, Poniżej obrazu znajduje
się tabernakulum. Środkową część nastawy ołtarza
otacza dominująca drewniana, ażurowa rzeźba w
postaci gałęzi winnego krzewu z licznymi gronami.
Na tylnej ścianie prezbiteriom, po bokach ołtarza, w
płytkich niszach ustawiono rzeźby przedstawiające
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świętych: Antoniego Padewskiego oraz Feliksa z
Cantalice. Obie figury wyrzeźbił artysta rzeźbiarz
J. Wątor z Pcimia. W centralnej części prezbiterium
znajduje się ołtarz posoborowy. Podstawa mensy
tego ołtarza ozdobiona jest płaskorzeźbą ostatniej
wieczerzy. Nad wejściem do kościoła znajduje się
chór organowy z 16-głosowymi organami, które
zbudował br. Walenty Broda,
artysta stolarz. (Ten uzdolniony
kapucyn w czasie pobytu we
wspólnocie w
Rozwadowie
naprawiał i czynił zdatnymi do
użytku tutejsze organy.) Ołtarze
boczne poświęcone są św. O. Pio
i św. Janowi Pawłowi II. W obu
umieszczone są obrazy patronów
ozdobione po bokach drewnianymi
rzeźbami kwiatów.
Obraz MB Kołomyjskiej
Godna opisania jest długa
historia wspomnianego obrazu
MB Kołomyjskiej, którą podaję
za stroną internetową parafii w
Skomielnej Czarnej. Czytamy
tam, iż jest to doskonała pod
względem artystycznym, jedna z
pierwszych, kopia obrazu z Jasnej
Góry z koronami króla polskiego,
Władysława IV Wazy, pochodząca z 1635 roku.
Namalował ją na blasze nałożonej na deskę paulin
Stanisław B(r)ezanesis, a ufundował 8 grudnia 1635
roku Michał Stanisławski herbu Pilawa. Jak nazwa
sugeruje, obraz pochodzi z kościoła w Kołomyi
(do 1945 w Polsce, obecnie miasto na zachodniej
Ukrainie). Jak głosi legenda, jest to rówieśnik obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej i na jego „wzór
malowany”. Miał być pozyskany na Węgrzech przez
księcia Władysława Opolczyka, namiestnika króla
Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego na Rusi
Czerwonej i przekazany do kaplicy zamkowej w
Kołomyi. Z biegiem lat obraz został przeniesiony
z kołomyjskiego zamku do kościoła ojców
dominikanów i jak zapisano w kronice w roku 1740,
miał 109 wotów i srebrne szaty i korony perłami,
rubinami i brylantami zdobione. W 1788 roku został
przez zaborcze władze austriackie podczas uroczystej
procesji przeniesiony do kościoła parafialnego i
umieszczony w ołtarzu głównym. Uszkodzony, być
może podczas pożaru, w 1833 roku został poddany
renowacji w roku 1851 i umieszczony w nowym,
neobarokowym ołtarzu. 2 kwietnia 1946 roku
obraz wyrżnięty nocą z ołtarza, tuż przed wyjazdem
ostatnim transportem repatriantów ze wschodu,
został przywieziony do Polski z Kołomyi przez
siostry- Petronelę Kossowską i Zuzannę Perejmy z
domu Kossowską. Najpierw przechowywany był w

mieszkaniu obu sióstr w Mielcu, potem w Krakowie
u kapucynów. 2 kwietnia 1956 roku, w uzgodnieniu z
Kurią Metropolitalną, oddał go w opiekę kapucynom

Dom rekolekcyjny

ks. arbp Eugeniusz Baziak. Umieszczono go
najpierw w kaplicy dworskiej, a po kilku latach, tj.
8 grudnia 1961 roku, obraz przeniesiono do kościoła
parafialnego. W każdą pierwszą niedzielę września
do Cudownego Obrazu Matki Bożej Kołomyjskiej
pielgrzymują Kołomyjanie z kraju i ze świata, by się
Jej pokłonić, dziękować i prosić o potrzebne łaski.
Od 2013 roku w pierwsze soboty każdego miesiąca
przed Mszą św. o godz. 7:00 jest odprawiana nowenna
do Matki Bożej Kołomyjskiej.
Kaplica w Bogdanówce
W Bogdanówce znajduje się niewielka, murowana
kaplica pw. św. Jana Chrzciciela. Wybudowano ją w
1892 roku. Jest to prosta, kamienna budowla nakryta
blaszanym, dwuspadowym dachem zwieńczonym
wieżyczką sygnaturki z cebulastym hełmem. W roku
1996 do tej kaplicy dobudowano oryginalny w formie
kościół filialny pod tym samym wezwaniem, który
należy do parafii w Skomielnej Czarnej. Kościółek
ten ma kształt sześciobocznej rotundy, nakryty
wysokim, stożkowatym dachem zwieńczonym
również cebulastym hełmem.
Kaplica dworska
Zabytkowa kaplica dworska pw. Nawiedzenia NMP,
w której przed wybudowaniem kościoła przez kilka
lat odprawiano nabożeństwa i Msze, pochodzi z końca
XVIII wieku. Stoi na zboczu wzgórza Kokorzyk. Jej

fundatorami byli Łodzińscy, właściciele wsi Skomielna
Czarna. Jest to kaplica drewniana, jednonawowa,
o konstrukcji szkieletowej, z wielobocznym
prezbiterium.
Nad
nawą, dobudowaną
w drugiej połowie
XIX wieku wznosi
się wieża zwieńczona
hełmem.
Obok
znajduje
się
mniejsza wieżyczka
z sygnaturką. W
neobarokowym
ołtarzu zainstalowano
obraz Nawiedzenia
NMP pochodzący z
przełomu XIX i XX
wieku.
Na ołtarzu
widoczne są herby
rodziny Łodzińskich –
Radwan i herb rodziny
Jordanów – Trąby.
Dom Rekolekcyjny
W
Skomielnej
Czarnej od roku
2003
funkcjonuje
Ośrodek Św. Ojca Pio, nazywany potocznie domem
rekolekcyjnym. Wspólnota zakonna tego domu służy
różnego rodzaju wspólnotom Kościoła poprzez
przyjmowanie ich w swoim domu i udostępniając
bogatą ofertą rekolekcyjną skierowaną zarówno do
ludzi świeckich, jak i duchownych. Wiele razy w
ciągu roku – czytamy na stronie internetowej domu
rekolekcyjnego – odbywają się tam rekolekcje
przeznaczone dla małżeństw: „Akt małżeński jako
szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem”.
Na kilka turnusów przyjeżdżają członkowie grup
działających przy parafiach. Odbywają się tam też
warsztaty antydepresyjne, rekolekcje ze Słowem
Bożym: Lectio Divina oraz rekolekcje dotyczące
piękna ludzkiego ciała. Dom Rekolekcyjny w
Skomielnej Czarnej jest siedzibą specjalistycznych
sesji formacyjnych dla kapłanów i osób zakonnych.
Cztery tygodniowe turnusy organizuje tam Szkoła dla
Spowiedników, na doroczne rekolekcje kapłańskie i
zakonne przyjeżdżają osoby duchowne z kraju i z
zagranicy. W ciągu siedemnastu lat funkcjonowania
tej placówki zarządzało nią czterech przełożonych:
br. Adam Sroka, br. Cezary Pietras, br. Jerzy Uram
i aktualnie, br. Wacław Trawiński. Obecnie we
wspólnocie domu rekolekcyjnego obok br. Wacława
pracuje trzech braci, których z pewnością nasi
czytelnicy pamiętają, bowiem w różnych okresach
posługiwali w naszej parafii. Są to: br. Ksawery
Knotz, br. Piotr Kwiatek i br. Adam Gęstwa.
oprac. Grażyna Lewandowska
foto. Tadeusz Bargiel OFMCap.
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15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II
„Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali”
2 kwietnia 2005 roku odszedł do domu Ojca św. Jan Paweł II, „nasz papież”, jak zwykliśmy o nim mówić.
Pamiętamy radość, kiedy Pan Bóg powołał go na Tron Piotrowy. My, Polacy, pamiętamy z pewnością jego
wizyty w Ojczyźnie. Najbardziej tę szczególną, kiedy z jego ust padły pamiętne słowa: “Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, słowa które rozpaliły nadzieję narodu. Nasz papież odegrał ogromną
rolę w procesie przemian ustrojowych, jakie w Polsce się działy. Był papieżem narodów, ale zawsze pozostał
synem swojej Ojczyzny. Bez niego inaczej, gorzej, potoczyłaby się historia naszego narodu. Tak wiele mu
zawdzięczamy! Trudno się dziwić, że czas jego odejścia napełnił cały Kościół wielkim smutkiem, a my, Polacy,
poczuliśmy się osieroceni. W krótkim czasie po śmierci Jana Pawła II rozpoczął się proces beatyfikacyjny, a
już 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI dokonał jego beatyfikacji. 27 kwietnia 2014 roku, w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej Mszy św. na placu Świętego Piotra bł. Jan Paweł II został ogłoszony
świętym i włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego. Od śmierci „naszego” papieża upłynęło 15 lat,
a w naszych sercach wciąż pozostaje wdzięczna o nim pamięć. W naszym kościele możemy modlić się przy
jego relikwiach, wciąż możemy mu polecać naszą Ojczyznę i nas samych.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ - KWIECIEŃ

Intencja powszechna: Wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc
i były otoczone opieką.
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Potrzeba świeżości poranka, by wieczorna decyzja odmowy stała się rano zgodą...akceptacją czyjegoś pomysłu... I tak
właśnie te osobiste refleksje ujrzały światło dzienne.
Moja przygoda ze św. Janem Pawłem II rozpoczęła się przed laty od opowieści Mamy o swoim życiu.. Z czasem
zaczęłam dostrzegać pewne fakty zbieżne w Jej życiu i św. Jana Pawła II, jak choćby utrata Matki w wieku 8 lat.
Stopniowo przez te właśnie fakty Ojciec Święty stawał się mi bliski. Nie na tyle jednak, by spotkać się z Nim w
Sandomierzu w 1999 roku. Uśpione serce nie dawało pragnienia... Przyszło nieco później...Pojechałam na spotkanie z
Ojcem Świętym do Krakowa w roku 2002. A potem sytuacja, kiedy zainterweniował u Boga w sprawie potomstwa u
młodego małżeństwa, które dziś cieszy się synkiem Antosiem:) Od 2005 roku, kiedy św. Jan Paweł II odszedł do Domu
Ojca, nie mogę przejść obojętnie obok Jego pomnika, który mijam niemal codziennie. Jakaś siła pociąga mnie... Każe
zatrzymać się, spojrzeć w Jego dobrą twarz, oddać Mu młodych, którzy błądzą po bezdrożach., a nade wszystko, by
Jego wyciągnięta ręka pobłogosławiła mnie, gdy rozpaczliwie pragnę tego błogosławieństwa.... Jego myśli towarzyszą
mi co dzień, gdy spojrzę na kalendarz z Jego przesłaniem, który został mi podarowany.... I choć opasłe tomy jego
dzieł wciąż czekają na swoją chwilę - to jednak Pan Bóg znalazł drogę, by sączyć mi codzienną, maleńką porcje, tej
mądrości.... Dziś wiem, że jej autorem jest BÓG, który przez osobę św. Jana Pawła II objawił światu swoją MIŁOŚĆ.
Święci po coś są nam dani: SĄ BY WSKAZYWAC NAM DROGĘ ... By być na niej ŚWIATŁEM, byśmy już nie
błądzili...Trzeba nam tylko ZATRZYMAĆ SIĘ , dostrzec... Jak On szukać bliskości Boga w modlitwie, oddaniu,
zawierzeniu... PAN daje nam ŚWIATŁO, by widzieć drogę, jedyną słuszną, która prowadzi do DOMU OJCA.
Halina

Z nostalgią wspominam szóstą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, a konkretnie do
Sandomierza. Było to w czerwcu 1999 roku. Panował nieznośny upał. Tłumy pielgrzymów uczestniczyły we Mszy
świętej nad Wisłą z udziałem Papieża. Pamiętam, że nasza radość mieszała się z niepokojem, gdy zobaczyliśmy Ojca
Świętego z plastrem na głowie i jakby słabszego niż zwykle. Myślą przewodnią homilii było błogosławieństwo Chrystusa
z Kazania na górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”Jan Paweł II zaapelował także
do młodzieży, aby nie lękała się żyć wbrew obiegowym opiniom i by nie wybierała sprzecznych z Bożym prawem
propozycji. Jakie to jest aktualne w dzisiejszej dobie ! Pomimo ogromnego trudu, upału, żal było rozstawać się z Ojcem
Świętym. Każde Jego słowo, każdy gest zapadły głęboko w serce. Pamiętam moment przelotu helikoptera papieskiego
z Sandomierza do Zamościa. To było niezmiernie wzruszające, gdy nad moją posesją przeleciał ów helikopter ze
znakami papieskimi i papież błogosławił nasze miasto. Ten obraz na zawsze pozostał w mojej pamięci. Dla mnie Jan
Paweł II jest wzorem człowieka cierpiącego razem z Jezusem Chrystusem, wzorem, jak należy żyć Ewangelią.
Helena

Bracia, spoglądajmy na Dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana
poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich
innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci
dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich.
św. Franciszek z Asyżu
Mówię do wszystkich: wyruszmy w drogę śladami Chrystusa!

Jan Paweł II

Aby wyprosić jak największą liczbę gorliwych kapłanów, o Boże, pragnę Ci poświęcić moje życie, rzucając kwiaty
drobnych ofiar. Pragnę nie opuścić ani jednej okazji do ofiary, choćby najmniejszej, ani jednego spojrzenia, ani jednego
słowa, ani czynu, a wszystko chcę spełniać z miłości ku Tobie.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Moje cierpienia są dla mnie źródłem radości. Sam Jezus chce moich cierpień, potrzebuje ich dla zbawienia dusz.
O. Pio

Na Szlaku 15

„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE” „ WIELKA TAJEMNICA WIARY”
CYKL EUCHARYSTYCZNY „ JAK KSZTAŁTOWAŁA SIĘ EUCHARYSTIA
I CO OZNACZAJĄ GESTY, SŁOWA I SYMBOLE ?
WYMOWA CZYNNOŚCI JEZUSA DOKONANYCH PRZY USTANOWIENIU
EUCHARYSTII.. WSPÓLNOTA WIELKANOCNA STOŁU ZE
ZMARTWYCHWSTAŁYM
W
poprzednim
artykule
miesiąc
temu
przypomnieliśmy
sobie
naturalne znaczenie wspólnoty
stołu, które wykorzystał Jezus,
ustanawiając
Eucharystię,
a
także
specyficzny,
religijny sens posiłku jako
najodpowiedniejszej oprawy dla ustanowienia Ofiary
Nowego Przymierza. Przeanalizowaliśmy również
wypowiedzi Jezusa z NT zapowiadające Jego ofiarę
i przygotowujące do pełnego jej zrozumienia. Na
koniec naszych rozważań ustaliliśmy, że uczta
Eucharystyczna posiada nie tylko swój wymiar
doczesny, ale także eschatologiczny. Zakończyliśmy
refleksją, że reforma liturgii Soboru Watykańskiego
II przez powrót Eucharystii do jej źródeł i tego, w
jaki sposób ustanowił ją i sprawował Jezus oraz
Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, jest próbą
powrotu do zaniechanej formy uczty, ale czy udaną ?
WYMOWA CZYNNOŚCI JEZUSA
DOKONANYCH PRZY USTANOWIENIU
EUCHARYSTII
1) Wzięcie chleba
Biorąc chleb, Jezus wyróżniał go spośród chleba,
który pozostał na stole. Tym gestem zaznaczał, że
rozpoczyna się nowa uczta, jakościowa, inna od
poprzedniej.
2) Błogosławieństwo
Jezus pobłogosławił osobno chleb i osobne
błogosławieństwo odmówił nad kielichem. Zwyczaj
błogosławienia potraw był bardzo skrupulatnie
przestrzegany przez Izraelitów. Żaden Żyd nie
spożywał pokarmów, nie odmówiwszy wpierw nad
nimi błogosławieństwa. Jednakże na wspólnych
ucztach zazwyczaj odmawiano błogosławieństwo
na początku uczty nad wszystkimi potrawami
postawionymi na stole, nie zaś nad każdą z osobna.
Jezus, zasiadając z uczniami do Wieczerzy Paschalnej,
zapewne odmówił takie błogosławieństwo. Polegało
ono na nałożeniu rąk i odmówieniu formuły
błogosławieństwa, która miała charakter modlitewny.
Błogosławieństwo wypowiedziane pod koniec
Wieczerzy nad chlebem i winem miało specjalny
charakter, gdyż stanowiło właściwą konsekrację
chleba i wina, właściwy akt wcielenia, w którym
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wyrażała się Boska wola Jezusa; uczynienia chleba
swym Ciałem, a wina – Krwią. Sam akt konsekracji
wyrażał się wewnętrznie w akcie wszechmocnej
woli Jezusa, mocą którego to aktu chleb stał się Jego
Ciałem, zaś wino – Jego Krwią, jednak zewnętrznie
akt ten wyraził się w odmówieniu błogosławieństwa.
Gdyby bowiem Jezus podawał zwyczajny chleb
i zwyczajne wino, wówczas stwierdzenie, że to
jest chleb i wino, nie byłoby w ogóle potrzebne;
wystarczyłaby sama zachęta: „Bierzcie i jedzcie”,
„Bierzcie i pijcie”; ale jaki sens miałoby podawanie
zwyczajnego chleba po wieczerzy, kiedy już
wszyscy posilili się dostatecznie? Dlatego słowa
te zrozumieli poprawnie uczniowie, kojarząc je z
mową eucharystyczną Jezusa, wypowiedzianą w
Kafarnaum. Późniejszy Kościół zachodni zaczął
się dopatrywać właściwej konsekracji w słowach
stwierdzających tożsamość chleba i wina z Ciałem
i Krwią Jezusa, twierdząc, że konsekracja dokonuje
się mocą tych słów. Dlatego opuszczenie jakiegoś
z Tych słów zawsze było uważane za wielkie
przewinienie celebrującego kapłana. Zawsze wielką
wagę przykładano do wiernego wypowiedzenia tej
sakramentalnej formy. Jednakże w rzeczy samej, tak
jak o konsekracji we Wieczerniku decydował akt
woli Jezusa, podobnie w sprawowaniu Eucharystii
przez Kościół o konsekracji decyduje akt woli
kapłana, czyli jego intencja zgodna z intencją
Kościoła i oczywiście z intencją samego Jezusa,
jaką miał On, ustanawiając Eucharystię. Eucharystia
została ustanowiona dla zbawienia, nie tylko samego
Ludu Bożego, ale i całej ludzkości. W ciągu wieków
wytworzyła się praktyka aplikowania owoców
Eucharystii także dla doczesnych potrzeb wiernych
(np. o zdrowie, wyjście z trudnej sytuacji, zdanie
egzaminu), to jednak nie zmienia eschatologicznego
charakteru Eucharystii, której zasadniczym i
głównym celem jest zbawienie. To, że modlitwa ta
(epikleza) zarówno przez Jezusa we Wieczerniku, jak
i przez Kościół Pierwotny (do III w.) była stosowana
jako błogosławieństwo konsekracyjne, świadczy
dobitnie zachowana do dziś praktyka nałożenia
rąk nad darami. Czynność nałożenia rąk była i jest
nadal w liturgii formą nadającą nowy charakter
zarówno osobom, jak i rzeczom i zachowała się
niemalże we wszystkich rytach sakramentalnych.
Poprzez Apostołów była ta forma praktykowana
nie tylko przy sprawowaniu Eucharystii, lecz
również przy udzielaniu Sakramentów: Kapłaństwa i
Bierzmowania. Gest nałożenia rąk jest zewnętrznym
wyrazem mocy, którą kapłan wprowadza w materię

chleba i wina Bożą Duszę.
3) Łamanie i podawanie chleba

kawałki (komunikanty). Nie jest to jednak sprawa tak
bardzo istotna dla praktyki eucharystycznej, która
nie musi trzymać się praktyki Jezusa, stosowanej na
Ostatniej Wieczerzy w drobnych szczegółach.

„Łamanie chleba” – tak właśnie pierwotnie nazywano
Eucharystię. Czynność łamania chleba jest bardzo
znamienna. Jezus wziął mały bochenek chleba – taki,
jaki podawano do Wieczerzy paschalnej – łamał go
na tyle części, ilu było spożywających. Wynika z
tego, że Jezus konsekrował tylko jeden bochenek w
całości, a następnie łamał go na kawałki i rozdzielał

Zachętę do spożycia swego Ciała Jezus wyraża w
dwóch słowach „Bierzcie i jedzcie”. Jest to normalne
zaproszenie do spożywania. Cała rzecz w tym, że to
zaproszenie następuje już po uczcie i w dodatku Jezus

miedzy biesiadników. Jezus konsekrował cały
chleb tzn. albo cały bochenek, albo scaloną jego
część, stanowiącą jeden kawałek. Ten jeden chleb
oznaczał całe jego Ciało, które miało być dzielone
między ludźmi i spożywane. Z tej całości chleba
Jezus łamał i dawał Apostołom do spożycia. Według
istniejącej wówczas praktyki, kiedy gospodarz
podawał poszczególne kęsy maczane w sosie
biesiadnikom w geście uprzejmości, należy sądzić,
że Jezus stopniowo łamał i podawał po kawałku, co
wyrażało dobitnie dawanie z całości swego Ciała.
Taki gest uprzejmości okazał Jezus uprzednio na tej
Wieczerzy Judaszowi, podając mu umoczony w misie
chleb. Należy również przyjąć, że Jezus podawał
Apostołom znaczne kawałki łamanego chleba,
takie, które można swobodnie ująć w dłoń /a więc
z opisu ostatniej wieczerzy wynika że pierwotnie
Eucharystię przyjmowano na rękę !!!/. Kościół w
obrządku rzymskim znacznie odszedł od praktyki
Jezusa w tej materii, ponieważ nie konsekruje chleba
w całości, ale już uprzednio podzielony na małe

nie podaje biesiadnikom nowych pokarmów, ale te
same, które spożywano już od początku Wieczerzy,
tj. pokarmy najbardziej zwyczajne. Łamany chleb
podawano na ucztach na obszarze Palestyny i była
to praktyka powszechnie stosowana przed głównym
posiłkiem, ale zawsze na początku uczty; tymczasem
Jezus zaprasza do spożywania na końcu, kiedy już
wszyscy posilili się dostatecznie. To, co podaje Jezus,
nie może być uważane za deser czy jakąś dostawkę,
gdyż wymagałoby to szczególnych potraw, owoców,
nigdy tego samego, co już spożywano. Chleb i Wino
były dostępne dla wszystkich przez cały czas trwania
uczty paschalnej i w tym przypadku każdy mógł
się posilić nimi do syta. Co więc oznacza powtórne
zaproszenie? Ma ono specyficzną wymowę. Jest to
bowiem zaproszenie do nowej uczty, jakościowo
innej niż uprzednia. Chociaż pozornie podaje Jezus
te same potrawy, to jednak w rzeczywistości nie są to
już te same. O tym, że nie są to już te same pokarmy
świadczy również wypowiedzenie nad nimi nowe
błogosławieństwo.

4) Słowa zaproszenia do spożywania i picia
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5) Dobitne stwierdzenie nowej rzeczywistości.
Słowa Jezusa: „To jest Ciało moje” i „To jest
Krew moja” są dobitnym stwierdzeniem nowej
rzeczywistości, która zaistniała w momencie
odmawiania nad chlebem i kielichem słów
błogosławieństwa. W tych słowach Jezus utożsamia
chleb ze swoim Ciałem, a wino ze swoją Krwią.
Gdyby Jezus podawał zwyczajny chleb oraz
zwyczajne wino, to stwierdzenie, że jest to chleb i
wino, byłoby całkowicie zbyteczne, a wystarczyłaby
sama zachęta. Jezus jednakże stwierdza tu nową,
zaistniałą rzeczywistość, nawiązując tym samym
do swojej mowy eucharystycznej w Kafarnaum.
Jezus nie odwołałby się do metafory trudnej dla
Izraelity do przyjęcia, a taką trudną do przyjęcia
metaforą byłoby stwierdzenie pożywania krwi,
co było surowo zakazane przez prawo i budziło u
Żydów obrzydzenie. Jednakże, zarówno z mowy
eucharystycznej, jak i ze słów stwierdzających,
wypowiedzianych we Wieczerniku, wyraźnie
wynika, że Jezus chciał właśnie takiego dosłownego
rozumienia, ponieważ chodziło tu o rzeczywistość,
której podać nie można, innaczej jak tylko prostym
stwierdzeniem. Słowa te wyraźnie stwierdzają, że
jest to Wieczerza jakościowo nowa: ta spożyta przed
chwilą była Wieczerzą Starego Przymierza, ta jest
Ucztą Nowego Testamentu, ponieważ podawany
jest do spożywania nowy Baranek i, co szczególnie
zaskakujące, to już nie samo Jego Ciało, ale Ciało
i Krew, której spożywanie było surowo zakazane
przez Prawo. Stąd też krew ofiarowanego Baranka
paschalnego wylewano na ofiarę w świątyni. To
już nie jest chleb i wino, ale Ciało i Krew nowego
Baranka, który jest i ma być wydany za grzechy
wielu. Ta nowa Uczta Paschalna jest, nie tylko
inna od poprzedniej, ale ponadto bardziej pełna,
transcendentna, która zawiesza stare Prawo –
zakaz pożywania krwi. Czy uczniowie w tej chwili
skojarzyli to sobie ze słowami Jana Chrzciciela:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata?”
Jezus chciał dosłownego zrozumienia swoich słów,
ponieważ one obwieszczały nową rzeczywistość:
tajemnicę odkupienia, dokonującą się przez wydanie
Ciała i Krwi Jego na ofiarę za życie świata, na ofiarę,
która raz dokonana w sposób krwawy na Golgocie,
miała się odtąd nieustannie ponawiać w sposób
tajemniczy i bezkrwawy, tak, by mogła nieustannie
usprawiedliwiać przed Ojcem wszystkie ludzkie
pokolenia, żyjące we wszystkich czasach aż do
skończenia świata i aby przez nią nowy Lud Boży
mógł przysposabiać ludzkość do pełni stworzenia,
przygotować ją na ostateczne spotkanie z Nim jako
Panem Wszechświata. W Wieczerniku dokonało się
coś podobnego do wcielenia, przez które Syn Boży
stał się człowiekiem. W wieczerniku podobnie jak
Boska Dusza Jezusa „wcieliła się” w materię chleba
i wina i mocą właśnie tego wcielenia chleb stał się
Ciałem Jezusa a wino – Jego Krwią. W pierwszym
wcieleniu Boski Duch Syna Bożego wcielił się w
materię ludzkiego ciała poczętego z Maryi Dziewicy,
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natomiast w drugim, eucharystycznym wcieleniu,
Boska Dusza Jezusa wcieliła się w materię chleba i
wina i dzięki temu chleb stał się Ciałem Jezusa a wino
– Jego Krwią. Ten cudowny akt eucharystycznego
wcielenia Jezusa w materię chleba i wina powtarza
się przy każdej konsekracji. Ponieważ Dusza
Jezusa jest niedostrzegalna dla ludzkich zmysłów,
dlatego nie można Jej tam dostrzec, ani w żaden
sposób stwierdzić Jej obecności, a jedynie trzeba
polegać na słowach Jezusa, stwierdzających fakt,
że konsekrowany chleb i konsekrowane wino są
Ciałem i Krwią Jezusa, gdyż zostały ubóstwione
przez obecną w nich Jego Duszę. Również w Jezusie
Człowieku nie można było dostrzec Bóstwa, a tylko
Jego słowa i czyny upewniły o tym współczesnych,
co tak lapidarnie i dobitnie stwierdził Apostoł
Tomasz: „Pan mój i Bóg mój”.
WSPÓLNOTA WIELKANOCNA STOŁU ZE
ZMARTWYCHWSTAŁYM
Ukoronowanie wspólnoty stołu z Jezusem podczas
Ostatniej Wieczerzy oznacza dla Apostołów zatem
zupełnie nową rzeczywistość. Wraz z Wielkim
Piątkiem załamują się ich wszystkie dotychczasowe
doświadczenia. Jezus już nie wędruje z nimi przez
wsie, nie chodzi wokół jeziora, nie gromadzi tłumów,
aby im głosić Słowo Boże o królestwie, nie uzdrawia
chorych ani nie wskrzesza umarłych; nie dokonuje
żadnych cudów, bo ten rodzaj spotkań z Nim po
prostu przeminął. Ich kresem był Wielki Piątek.
Wielkanoc przynosi nowe doświadczenia spotkania z
Chrystusem: doświadczenie eucharystycznego stołu
ze Zmartwychwstałym. Gdziekolwiek uczniowie
gromadzą się w Jego imię, ON wstępuje pomiędzy
nich, błogosławi, łamie i rozdaje im chleb - swoje
ciało. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to u św.
Łukasza 24.30 opisującego spotkanie Jezusa i uczniów
uciekających do Emaus. Brzmi to także wyraźnie
w pierwszej katechezie Kościoła wygłoszonej po
Zesłaniu Ducha Świętego wygłoszonej przez św.
Piotra Dz 10,40n czy przy tajemniczym spotkaniu
Zmartwychwstałego Pana z apostołami w Galilei
na brzegu jeziora Genezaret J 21, 9-13. Zaczyna
się również nowa era odczuwania Bożej obecności
poprzez działanie zesłanego kościołowi Ducha
Świętego. Tego Ducha , który pozwala rozumieć coraz
pełniej osobę i misję zbawczą naszego Zbawiciela
oraz jej kontynuację, którą jest Eucharystia. Święcenie
Eucharystii oznaczało dla Pierwotnego Kościoła to,
że Ukrzyżowany i Zmartwychwstały przychodzi do
swoich i zawiązuje z nimi ścisłą wspólnotę poprzez
dopuszczenie ich do swojej uczty, że zgromadzonym
daje swoje złożone w ofierze ciało i swoją przelaną
krew, że mocą Ducha łączy ich między sobą w swoje
jedno Ciało.
Robert Kozłowski OFMCap

Dla dzieci

Kochane Dzieci!

Dni Wielkiego Postu przybliżają nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Tydzień,
który będziemy już niedługo przeżywać, przypomina nam o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu
Pana Jezusa, przez które otrzymaliśmy zbawienie i mamy otwartą drogę do Nieba.
Trudna jest do pojęcia prawda, że Pan Jezus wziął za nas krzyż, byśmy mogli dostąpić
zbawienia. Tylko Miłość może wytłumaczyć taką decyzję. Rozważajmy ją poprzez uczestnictwo
w transmisjach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, postanówmy poprawę.
Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam szczególnie doświadczenia
Bożej Miłości i radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa, Radosnego Alleluja!

Apostoł Warszawy i pat ron piekarzy
Jan Hofbauer (1751-1820)

W Warszawie miał być tylko przejazdem, a został 21
lat. Dlatego nazywany jest jej apostołem. Dzięki niemu
w Polsce powstał pierwszy poza Włochami klasztor
zgromadzenia redemptorystów.
Urodził się 26 grudnia 1751 roku w Czechach,

w miejscowości Tasovice, w której
dominowała ludność niemiecka. Stąd nosił
nazwisko Hofbauer, choć znany jest także
jako Dworzak. Na chrzcie otrzymał imię
Jan. Miał 7 lat, kiedy zmarł jego ojciec.
Mama została, wychowując dwanaścioro
dzieci. Przekazała im głęboką wiarę
i miłość do Pana Boga. Chłopiec od
najmłodszych lat chciał zostać kapłanem.
Było to jednak niemożliwe z powodu braku
pieniędzy na naukę. Pracował wiec jako
pomocnik w piekarni. Za zaoszczędzone
pieniądze wybrał się z przyjacielem do
Rzymu, a stamtąd do miejsca, w którym
żyli pustelnicy. Dołączyli do nich. Ale po
pewnym czasie obaj stwierdzili, że oprócz
pragnienia modlitwy mają też pragnienie
głoszenia Ewangelii. Wrócili do swojego
kraju. Jan zaczął naukę w gimnazjum,
pracował jako piekarz i pomagał w jednym
z klasztorów. Codziennie uczestniczył
we Mszy Świętej. Tam pewne kobiety
zauważyły jego niezwykłą gorliwość
i postanowiły mu pomóc, przekazując
pieniądze na studia, które rozpoczął we
Wiedniu.
W czasie kolejnej pieszej pielgrzymki
do
Rzymu
poznał
zgromadzenie
redemptorystów,
które
dopiero
rozpoczynało swoją działalność. Zachwycił
się pobożnością i zapałem apostolskim
zakonników. Po rozmowie z przełożonym
został przyjęty do zakonu. Po czasie
formacji złożył śluby i został kapłanem.
Przyjął imię Klemens. Zaraz po święceniach
poprosił o zgodę na zakładanie klasztorów na północy
Europy. Miał dotrzeć na Pomorze, które należało do
Szwedów. Zatrzymał się jednak w Warszawie, żeby
przedstawić swoje plany misyjne. Przedstawiciel
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Ojca Świętego poprosił go, żeby pozostał dłużej w
tym mieście ze swoimi braćmi. Zamieszkali przy
kościele św. Benona. Dostali także pod opiekę
sierociniec i szkołę. Pomagali biednym i chorym.
Nieraz brakowało im środków na utrzymanie dzieci.
Wtedy ojciec Klemens prosił o pieniądze na ulicy.
Któregoś dnia poszedł do karczmy, gdzie mężczyźni
grali w karty. Kiedy podszedł do nich, jeden z nich
splunął na niego. Zakonnik przyjął to pokornie
i powiedział: „To było dla mnie, a co dla moich
sierot?”. Wszyscy mężczyźni zawstydzili się i oddali
mu wygrane pieniądze.
Nowe zgromadzenie szybko zaczęło rozwijać
się na terenie Polski i przyjmować kandydatów.
Niestety przyszedł czas ciężkich prześladowań.

humor….humor….humor…

***
W bibliotece:
- Proszę mi polecić jakąś książkę…
- Znajdę panu coś lżejszego.
- Eee, niekoniecznie, samochodem jestem.
***
Podczas śnieżycy zmarznięty turysta puka do bacówki.
- Baco, macie coś do jedzenia?
- Ni!
- To może chociaż wrzątek macie?
- Mom….ino zimny.
***
- Jasiu jakie kwiaty lubisz najbardziej?
- Róże.
- Napisz, proszę , to słowo na tablicy.
- Eee, proszę pani, to ja chyba jednak wolę maki…
***
-Jasiu, dlaczego twoje zadanie domowe zawsze odrabia tata?
- Bo mama nie ma czasu!

20 Numer 153

Po III rozbiorze władze pruskie zamknęły szkołę
prowadzoną przez redemptorystów. Zakonnicy
zostali wyrzuceni i uwięzieni w Kostrzynie nad Odrą.
Po miesiącu uwolniono ich, ale nie mogli wrócić
do Polski. W tym trudnym doświadczeniu nie
tracili nadziei. Ojciec Klemens często powtarzał:
„Pozwólmy się prowadzić Bogu, a wszystko pójdzie
dobrze”. Postanowił pojechać do Wiednia. Tam
służył w konfesjonale i głosił kazania. Opiekował
się też studentami i gromadził wokół siebie dużo
osób, wskazując im drogę do Pana Boga. Długie lata
ciężkiej pracy osłabiły jego zdrowie. Ojciec Klemens
zmarł 15 marca 1820 roku. Wszyscy byli przekonani
o jego świętości. Potwierdził to i uroczyście ogłosił
Papież Pius X w 1904 roku.
1. Człowiek, który na polecenie
Kościoła głosi Ewangelię Chrystusa.
2. Miejsce, do którego pielgrzymują
wierni.
3. Wspólnota wiernych, którą opiekuje
się proboszcz.
4. Oznacza odwrócenie się od grzechu i
zwrócenie się ku Bogu.
5. Religia głosząca wiarę w jednego
Boga.
6. Pierwsi kapłani.
7. Matka Jezusa.
8. Październikowe nabożeństwo.
9. W niedzielę na mszy.
10. Wezwanie człowieka przez Boga.
11. Przed świętami wielkanocnymi,
Wielki ... .
12. Widzialny znak niewidzialnej łaski
Bożej.
13. Roztaczający opiekę nad ludźmi lub
osoba nosząca twoje imię, opiekun.
14. Każdy człowiek to twój …….
15.
Budowla,
wspólnota
ludzi
wierzących w Jezusa Chrystusa.
16. Krewna Maryi
Oprac.Aleksandra Kalamarz z VIc
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