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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14).

***
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie

dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Z Psalmu 85
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HYMN
(na melodię Serdeczna Matko)

W każdym strapieniu
i o każdej porze
czuwa nad nami
Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
A gdy nam ciężko
jest w smutku godzinie,
balsam pociechy
wnet do serca spłynie.
I choćby wszystko
zdawało się klęską,
uciemiężony
stanie się zwycięzcą.
Więc uwielbiajmy
Miłosierdzie Boże
w każdym strapieniu
i o każdej porze.
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Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zniemczył wróg,
– Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha.
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
– Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz.
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
– Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę,
W Ojczyzny imię i w Jej cześć
Podnosim czoła dumnie:
Odzyska ziemię dziadów wnuk.
– Tak nam dopomóż Bóg!

Maria Konopnicka osobiście być
w Krakowie nie mogła. Przysłała list:
„Ciężko chora i przejęta najgłębszym
żalem, że w wielkim święcie
Grunwaldu nie mogę wziąć
osobistego udziału, całą duszą jest
wśród Was i razem z Wami pełna
otuchy patrzę w jasną przyszłość
bohaterskiej Ojczyzny naszej”.
Jesienią 1939 roku Niemcy zburzyli
Pomnik Grunwaldzki; stanowił on dla
nich symbol ich klęski. Odbudowano
go dopiero w roku 1976 i połączono
z Grobem Nieznanego Żołnierza.

Monika Bachowska

Dumka
o rocznicy bitwy grunwaldzkiej

Był 15 lipca 1910 roku. Na pięćsetną
rocznicę Bitwy pod Grunwaldem
z rozdartego na trzy części kraju
przybyło do Krakowa ponad sto
pięćdziesiąt tysięcy Polaków.
Wielkim narodowym świętem stało
się uroczyste odsłonięcie Pomnika
Grunwaldzkiego ufundowanego przez
kompozytora, pianistę i polityka –
Ignacego Jana Paderewskiego.
Oto na cokole widoczny jest siedzący
na koniu majestatyczny król
Władysław Jagiełło, a poniżej –
książę Witold i leżący u jego stóp
śmiertelnie ranny Wielki Mistrz
Krzyżacki Ulrich von Jungingen.
Obok tzw. grupa polska i grupa
litewska oraz tarcze herbowe
Królestwa Polskiego, Wielkiego
Księstwa Litewskiego, Księstwa
Mazowieckiego, Rusi, Żmudzi i ziemi
lubelskiej.
Pomnik powstał, jak głosił
umieszczony na nim napis: „Praojcom
na chwałę, braciom na otuchę”.
Dokonując jego odsłonięcia, Ignacy
Jan Paderewski powiedział: „Dzieło
na które patrzymy nie powstało
z nienawiści! Zrodziła je miłość
Ojczyzny i wdzięczność dla przodków
naszych, co nie po łup, ale w obronie
słusznej sprawy zwycięskiego dobyli
oręża”. Następnie chór odśpiewał
specjalnie na tę okazję
skomponowany przez Feliksa
Nowowiejskiego utwór do słów Roty
Marii Konopnickiej:

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej

W pierwsze piątki miesiąca od godz.
15.00 do Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy ECCE HOMO trwa
adoracja Najświętszego
Sakramentu.

W każdą środę po Mszy Świętej
wieczornej odprawiane jest
nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego
OddziałuAkcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie
duchowe, zrobić coś dobrego dla
innych – przyjdź do nas!

Zapraszamy na spotkania w pierwsze
środy miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej lub prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 12 283 19 10.

Zastanawiajmy się wszyscy,
nad słowami Pana:

„Miłujcie nieprzyjaciół waszych
i dobrze czyńcie tym,

którzy was nienawidzą” (por. Mt 5,44).
św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy na lipiec 2015

Powszechna: Aby odpowiedzialność
polityczna była przeżywana na
wszystkich poziomach jako wysoka
forma miłosierdzia.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie
w Ameryce Łacińskiej mogli
w obliczu nierówności społecznych
dawać świadectwo miłości do ubogich
i przyczynić się do tego, by
społeczeństwo stawało się bardziej
braterskie.



Placki z cukini i twarogu
Składniki: średnia cukinia, 2 łyżki
chudego twarogu, 2 łyżki mąki pszennej,
jajko, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, olej.
Wykonanie: Cukinię zetrzeć na grubej
tarce, dodać twaróg, mąkę, jajko,
zmiażdżone ząbki czosnku, sól i pieprz.
Wszystko dokładnie wymieszać. Placki
smażyć na oleju. Podawać można z sosem.

Monika

***

Fafik zauważył,
że droga na skróty
nieraz się okazuje
drogą okrężną.

Święta Maria Magdalena
Z Ewangelii wiemy, że Jezus wyrzucił
z Marii siedem złych duchów i że
była ona świadkiem Jego śmierci,
pogrzebu oraz zmartwychwstania (Mk
16,9; Łk 8,2 oraz Mk 15,40; Mt 27,56;
J 19,25; 20,1; 20,15). To Maria
Magdalena powiedziała Apostołom,
że Jezus żyje (Mk 16,10; J 20,18),
toteż nazywana jest apostołką
Apostołów (apostola Apostolorum).

Marię Magdalenę utożsamiano
z jawnogrzesznicą, o której czytamy
w 7. rozdziale Ewangelii wg św.
Łukasza (36-50), a także z siostrą
Marty i Łazarza z Betanii, o której św.
Jan Ewangelista pisze, że – podobnie
jak wspomniana wyżej
jawnogrzesznica – obmyła nogi Pana
Jezusa wonnymi olejkami (11,2).
Po ostatniej reformie kalendarza
liturgicznego uznaje się, że Maria
Magdalena nie jest ani Marią
z Betanii, ani jawnogrzesznicą
z Ewangelii wg św. Łukasza.
Kościół wspomina św. Marię
Magdalenę 22 lipca. Jest ona patronką
zakonów kobiecych, dzieci, które
mają trudności z chodzeniem,
fryzjerów, kobiet, osób kuszonych,
ogrodników, studentów i więźniów.

Opr. A.M.

16 lipca 1228 roku
Grzegorz IX kanonizował

Franciszka z Asyżu

Pośpiech
Pewnego dnia czcigodny ojciec
Franciszek i brat Egidiusz wracali do
Porcjunkuli. Bardzo im się spieszyło
do domu, ale mimo to szli powoli,
medytując i modląc się, i rozmyślając
o pobożnych sprawach. [...]. Gdy uszli
kilka kroków, ojciec Franciszek usiadł
na przydrożnym kamieniu.
- Usiądź obok mnie, Egidiuszu – rzekł.
A na to Egidiusz:
- Przecież bardzo nam się spieszy.
- Dlatego właśnie usiądź obok mnie.
[...].
Chwalebny Franciszek wsparł obie
ręce na kiju i powiedział:
- Ludziom bardzo się spieszy. Spieszy
się im do biur, do teatrów, do kin,
kawiarń, pracowni, fabryk, sklepów,
urzędów, pociągów, bibliotek,
warsztatów, redakcji, spieszy im się
na konferencje, spotkania, odczyty,
przemówienia, spieszy im się do
szybkiego zdobycia majątku,
pieniędzy, rekordów, sukcesów, sławy,
samochodów, willi, kobiet. W tym
pośpiechu ścierają swą duszę jak
podeszwę sandałów. Gnani żądzą
posiadania ziemskich bogactw,
zapominają o Bogu, o etyce,
moralności, nie mają czasu na drobną
chwilę medytacji, rozmyślań,
skupienia, na rachunek sumienia, na
rozmowę z samym sobą. Pośpiech
zabija duszę. Pośpiech jest synem
diabła i sieje spustoszenie w duszy
ludzkiej. Bóg dał nam dobry

i błogosławiony czas, abyśmy z niego
oszczędnie i z należnym szacunkiem
korzystali. A my go chciwie i bez
miary pożeramy jak żarłoki, które
dorwały się do tłustej pieczeni,
szarpiemy ją, rozdzieramy i olbrzymie
kawały zachłannie wkładamy do ust,
a potem twierdzimy, że to czas pożera
nas. [...]. Dlatego chociaż nam się
spieszy, siedzieć będziemy tak długo
na tych kamieniach, modląc się,
rozmyślając i medytując, aż stłumimy
w sobie pośpiech.
I tak uczynili. Siedzieli na
przydrożnych kamieniach przez cały
dzień i całą noc, a potem powoli,
bardzo powoli, krok za krokiem szli
do Porcjunkuli i powolnością swojego
marszu unicestwili diabła ukrytego
w pośpiechu.

Roman Brandstaetter,
Inne kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
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Polska La Verna
Spoglądając na Alwernię z perspektywy
czterystu lat należy stwierdzić, że jej
istnienie i prosperowanie jest Bożym
cudem. Jak to możliwe, że malutki
klasztor na peryferiach prowincji
bernardyńskiej, zawsze najbiedniejszy,
rzadko regularnie wspierany przez
dobroczyńców, mimo spadających na
niego klęsk przetrwał do dziś?
„Był Koryciński Krzysztof
w Gniewkowie najpierw starostą, potem
w Wojniczu na kasztelanii służył
królowi, zaliczan w szereg pierwszych
dziedziców, przyjaciół Wazów
dzielnych i wiernych. A w posły
jeżdżąc do włoskiej ziemi nad rzekę
Arno, na szczyt Alwerni postąpił
w miejsca zwane świętymi”.
Tymi słowami rozpoczął swoją Balladę
o Alwerni znany krakowski artysta
Henryk Cyganik. Przez wiele lat
związany z naszym miasteczkiem
przesiąknął do szpiku kości jego
atmosferą. Nic więc dziwnego, że
zaciekawiła go historia pierwszych lat
istnienia Alwerni. [...].
Krzysztof Koryciński herbu Topór był
kasztelanem wójcickim i starostą
gniewkowskim, dziedzicem Poręby
Żegoty, Ruszczy, Skidzienia, Grabia
i Wilamowic. Chwały przydawało mu
słynne pochodzenie – był potomkiem
wsławionego rodu rycerskiego,
Toporczyków-Starżów. Wśród szlachty
wyróżniał się bystrością umysłu,
męstwem i wiernością królowi (stanął
przy Zygmuncie III gdy Mikołaj
Zebrzydowski zwołał słynny rokosz).
Kronikarz klasztoru w Alwerni
zdecydowanie wskazywał na głęboką
pobożność Krzysztofa Korycińskiego
[...]. Jako zaufany króla był wyprawiany

św. Jan Paweł II

Święty Franciszku, naznaczony
stygmatami na Alwerni, świat tęskni za
Tobą jako ikoną Jezusa Ukrzyżowanego.
Potrzebuje Twojego serca otwartego na
Bogu i na człowieka, Twoich stóp
bosych i zranionych, Twoich rąk
przebitych i błagających. Tęskni za
Twoim głosem słabym, lecz potężnym
mocą Ewangelii.
Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom
poznać zło grzechu i szukać
oczyszczenia z niego w pokucie.
Pomóż im wyzwolić się z samych
struktur grzechu, które uciskają
dzisiejsze społeczeństwo.
Ożyw w rządzących świadomość tego,
że pilnie potrzeba pokoju tak wśród
narodów, jak i pomiędzy nimi.
Niech młodym się udzieli Twoja
świeżość życia, zdolna przeciwstawić
się zasadzkom różnorakich kultur
śmierci.
Dotkniętym wszelkiego rodzaju złością
przekaż, Franciszku, Twoją radość,
płynącą z umiejętności przebaczania.
Wszystkim ukrzyżowanym przez
cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo
bramy nadziei. Amen.

La Verna, 17 września 1993

w liczne poselstwa do Hiszpanii
i Włoch. Podczas jednego z takich
wyjazdów odwiedził wzgórze La Verna
(łac. Alvernia). Miejsce to wybrał
św. Franciszek z Asyżu na swoją
pustelnię. Tam nabierał duchowych sił
do głoszenia Dobrej Nowiny w całej
Italii. Na tej górze w 1224 roku Bóg
naznaczył go świętymi stygmatami,
znakami swojej Męki.
Powracając do ojczyzny z legacji
hiszpańskiej odbytej w 1616 roku,
Koryciński ciężko zachorował. Zaprosił
do siebie dwóch cenionych
bernardynów z klasztoru na
krakowskim Stradomiu: o. Piotra
Bielińskiego, zwanego Poznańczykiem,
i o. Krzysztofa Scipio Campo. Polecając
się ich modlitwie, zaproponował
założenie franciszkańskiego konwentu
w obrębie swoich włości. Fundacja
klasztorów i kościołów należała do
zwyczajów szlachty. Pragnąc podążyć
za przykładem innych dygnitarzy,
a przede wszystkim dziękując za łaskę
uzdrowienia i szczęśliwe poselstwa,
postanowił wprowadzić w życie dzieło
fundacji klasztoru na leżącym nieopodal
Poręby Żegoty wzgórzu Podskale.
Przyciągnęło ono uwagę samego
Korycińskiego, jak i Wielebnych Ojców
podobieństwem do włoskiej Alwerni,
miejsca niezwykłej wagi dla Zakonu
Bernardynów. Zakonnicy wraz
z fundatorem zapragnęli odtworzyć na
polskiej ziemi pustelnię Biedaczyny
z Asyżu i uczynić z niej miejsce kultu.
Choć formalny dokument erekcyjny
wystawił Koryciński dopiero 3 lutego
1627 roku, to już od chwili postawienia
w tym miejscu krzyża na znak fundacji
w 1616, gromadziła się tu pobożnie
okoliczna ludność. Zaraz po tym
przystąpiono do budowy małej
drewnianej kapliczki i niewielkiego

klasztoru na polance położonej na
południowej stronie Podskala. Do
nowego konwentu przysłano kilku
nieznanych dzisiaj z imienia
zakonników na czele z o. Gabrielem
Kretkowskim jako przełożonym. [...].
Kolejnym przełożonym klasztoru
w Alwerni, o którym wspomina kronika,
był Piotr Poznańczyk. Ten wybitny
bernardyn, pełniący wielokrotnie
wysokie funkcje w strukturach Zakonu,
należy do najbardziej zasłużonych
dobrodziejów Alwerni. Niestety mimo
jego niebagatelnego wkładu w rozwój
klasztoru, dziś został już niemal
zapomniany przez alwernijskie
społeczeństwo. [...].
O. Piotr [...] w 1630 roku zabrał się do
wznoszenia murowanego kościoła. [...].
Sam Bóg musiał pragnąć, aby wśród
lasów Porębskich powstał ten niewielki
klasztor, skoro mimo tak wielu
przeszkód i braku funduszów zakonnicy
nadal trwali na służbie Bożej. [...].
Nowy kościół, pod wezwaniem
Stygmatów św. Franciszka z Asyżu,
został poświęcony w uroczystość
Porcjunkuli roku 1660 przez bpa
Andrzeja Trzebickiego. Zaś konsekracji
dokonał bp Mikołaj Oborski, sufragan
krakowski, 16 maja 1667.
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