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Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Krak
ów - Borek FFałęcki
ałęcki
Kraków

PO WAKACJACH ZNOWU RAZEM...
Rozstawaliśmy się z naszymi Drogimi Czytelnika-

Pomyśl, czy z tych reko-

mi na okres wakacji życząc sobie nawzajem, by był to

lekcji wyszedłeś dojrzalszy,

czas “duchowego wzrostu”, czas “duchowego umoc-

bardziej kochający, bliżej

nienia”, czas “wsłuchiwania się w głos Boga mówią-

Tego, który jest „Panem

cego do człowieka językiem stworzonego piękna”.

nieba i ziemi”.

Teraz, kiedy czas wakacyjny mamy już za sobą,
na pewno warto skłonić się do refleksji nad tym, jakim

Czas wakacji

językiem Bóg chciał do nas w tym czasie mówić, i czy

to także czas

zdołaliśmy ten język usłyszeć. Może nie dla wszystkich

wielkiego

był to głos dochodzący znad błękitnego morza i szu-

s p o t ka n i a

miących fal, może nie był to głos spokojnego serca,

Piotra

przekonanego, że to, co urodziła ziemia, można bę-

szych czasów

dzie spokojnie zebrać, może nie był to głos pozwalają-

z młodymi w Paryżu, to czas reko-

cy spokojnie spać bez obawy o własne mienie i doby-

lekcji, oaz, kolonii, odpoczynku, pracy, czas remon-

tek życia.

tu elewacji naszego kościoła, odpustu parafialnego

Na pewno był to dla naszej Ojczyzny i każdego
z nas głos Ojcowskiego upomnienia. Czas powodzi,

na-

i wielu jeszcze innych wydarzeń, o których można przeczytać w obecnym numerze „Posłańca Zwycięskiej”.

czas współobecności z ludźmi przeżywającymi trage-

Po wakacjach chcemy być dalej z Wami. Pisać

dię. Bóg przemówił do nas głosem wyrywającym

na łamach tego parafialnego czasopisma o sprawach

z obojętności wobec drugiego człowieka, brata.

nam najbliższych, sprawach tak ważnych dla wspól-

Wobec takiej tragedii nie można było pozostać obojęt-

noty, którą jest parafia. Zachęcamy Was do szerokiej

nym. Bóg przemówił do nas językiem solidarności

współpracy. Przysyłajcie własne teksty, inspirujcie no-

i chrześcijańskiego miłosierdzia, spontanicznego zry-

wymi tematami i pomysłami, kontaktujcie się z redak-

wu milionów serc w kraju i za granicą, Bóg przemówił

cją, wspierajcie to dzieło swoimi ofiarami. Mamy na-

do nas językiem narodowych rekolekcji, do których

dzieję, że drugi rok wydawania „Posłańca” będzie dużo

w czerwcu przygotowywał nas nie obcy, lecz Swój,

dojrzalszy i bardziej owocny w służbie parafii i ludziom,

Jan Paweł II.

którzy ją stanowią.

Z najlepszymi pozdrowieniami
dla Czcigodnych Czytelników

REDAKCJA

I PARAFIALNA KOLONIA
Wakacyjny czas spędzony z Bogiem w radości i w pełnym słońcu - 4.08 - 18.08.1997 roku w Łapanowie
70 dzieci z naszej parafii wyjechało do Łapanowa, aby wypocząć na wakacjach. Stało się to możliwe
dzięki ofiarności ludzi dobrego serca i hojnych rąk. Około
40 dzieci było z rodzin wielodzietnych i z rodzin o trudnych warunkach materialnych.

Marcin Austyn – animator, wychowawca grupy VI “Rycerzy Dobra”. Opiekę medyczną sprawowała pani Ewa
Tomczak – pielęgniarka obecnie pracująca w SP 49.
Dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą,
którą zawsze prowadziła inna grupa, a codzienny pacierz stawał się radosnym spotkaniem z Bogiem. Centralnym punktem dnia była Msza św. odprawiana
w małym, zabytkowym, drewnianym kościółku w Łapanowie. Stół Słowa i Chleba Eucharystycznego wzmacniał serca wszystkich i pomagał trwać w dobrem. Były
też różnego rodzaju konkursy i zabawy, a mianowicie:
pokaz mody kolonijnej, śluby kolonijne, zawody sportowe, konkurs biblijny oraz wybory Miss i Mistera kolonii.
Pogodne wieczory były dla wszystkich wielką radością, bo każdy brał udział w zabawie, śpiewie i pokazach. Bezkonkurencyjną osobą w prowadzeniu zabaw
ruchowych była pani Danusia, która ze swojego skarbca doświadczeń czerpała coraz to nowe pomysły i uczyła nas nowych zabaw.

Szkoła podstawowa w Łapanowie przez dwa tygodnie była naszym domem, a klasy przerobione na sypialnie dawały możliwość lepszego poznania się, wzajemnej pomocy oraz uczyły umiejętności bycia w grupie, dzielenia się radością i wspólnym dobrem.
Kierownikiem kolonii był ks. Czesław Sandecki, który
dbał nie tylko o życie duchowe uczestników, ale swoim
zaangażowaniem całym sercem dbał i “dopatrywał” oraz
starał się, by wszystkim na kolonii było jak najlepiej.

Marcin grając na gitarze tak mocno rozśpiewał
“Gromadę Zwycięskiej”, że słychać było śpiew nie tylko
na modlitwie, w czasie Mszy św., ale w drodze nad zalew, do lasu czy do sklepów, czy przy zabawie.

“Gromada Zwycięskiej” - taka była nasza nazwa.
Przypominała nam o naszej Patronce, w ręce której zawierzyliśmy czas wypoczynku. Grono wychowawców
stanowili: pani Elżbieta Czmielewska – nauczycielka SP
49, na kolonii wychowawczyni najmłodszej grupy dziewcząt o nazwie “Aniołki Wesołki”; pani Ilona Grabowska
– nauczycielka w SP nr 97, wychowawczyni II grupy “Promyczków”; pani Ewa Chlebda – nauczycielka SP nr 49,
wychowawczyni grupy III; pani Danuta Cichoń – nauczycielka i katechetka w Swoszowicach, wychowawczyni
grupy IV “Dobrych Duszków”; siostra Dorota Trucka,
wychowawczyni grupy V o nazwie “XI poddanych”;
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Jednak największą atrakcją okazał się zalew, gdzie
można było popływać różnymi stylami, kajakiem, rowerkiem wodnym i łódką. Ksiądz kierownik w swojej bezinteresowności zabierał każdego chętnego do kajaka
i przewoził po zalewie. A słońce zmieniało w dość szybkim tempie barwę skóry na ciemny brąz.
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To, że było nam tak dobrze, zawdzięczamy kuchni, gdzie gotowały panie: Maria Szuster, Halina Niesmaczny - nasze parafianki, oraz pani Bożena Sandecka z Zielonek i pani Zofia – szefowa z Łapanowa. Rozmaitością
potraw rozpieszczały nasze żołądki, które wciąż były
głodne. A cokolwiek pojawiało się na stole, znikało od
razu, i każdy wołał o jeszcze. Czuło się, że do każdego
posiłku było “wkładane” serce.

Miłą niespodzianką dla nas była wizyta ks. proboszcza Grzegorza Szewczyka wraz z ks. prałatem Józefem
Kołodziejczykiem. Cieszyli się naszą radością, wnosząc
wiele ciepła i serdeczności do naszej “Gromady”.

dobre a panie z kuchni zawsze uśmiechnięte. Wszyscy
bardzo się zaprzyjaźnili i nikt nie chciał wracać do Krakowa. Jesteśmy wdzięczni ks. Czesławowi za zorganizowanie tak wspaniałej kolonii, na którą z chęcią pojechalibyśmy jeszcze za rok. Po 15 dniach wyjechaliśmy
zŁapanowa ze łzami w oczach.

M AŁGORZATA SZUSTER, M ONIKA KOSAK.

W dniu czwartego sierpnia, wyjechaliśmy z młodszą siostrą na kolonię do Łapanowa. Mieszkaliśmy w dużym budynku Szkoły Podstawowej. Podzielono nas na
sześć grup, ja byłam w drugiej a moja siostra w pierwszej. W Łapanowie znajduje się zalew nad który chodziliśmy prawie codziennie. Na Mszę św. chodziliśmy
do zabytkowego kościoła, a w niedzielę do Nowego.
Dyskoteki były co dwa dni, między dyskotekami pogodny wieczór. Mieliśmy ognisko na którym śpiewaliśmy
piosenki. Zawsze rano była gimnastyka a później modlitwa. Po ciszy, często zbieraliśmy się na stołówce i śpiewaliśmy. Często chodziliśmy na wycieczki, a jedna z nich
była autokarem do Nowego Wiśnicza, gdzie zwiedzaliśmy zamek królewski. Mieliśmy także zawody sportowe w grupach. Moją wychowawczynią była pani Ilona
Grabowska.

S.DOROTA
A tak wspominają swój wypoczynek dzieci:
Była to kolonia cudowna o niezapomnianych przeżyciach. Uczyła nas wspólnych modlitw, prawdziwej
przyjaźni z Bogiem, ale też wspólnych zabaw. Ksiądz
cały czas organizował nam wspólne modlitwy, także
zabawy. Na kolonii panowała atmosfera zrozumienia,
przyjaźni i miłości z Bogiem.

FILIP I BARTOSZ CIUBA .
[…] Na kolonii każdego dnia chodziliśmy do kościoła, na Msze św., w których braliśmy czynny udział.
Kościół otwierała nam pani Felicja, była dla nas bardzo
dobra I życzliwa. Oprócz tego
zawsze rano, przed każdym posiłkiem oraz po modliliśmy się.
Pogoda nam dopisywała I dlatego bardzo często chodziliśmy
nad zalew. Woda przeważnie
była chłodna, ale nie przeszkadzało nam to w kąpaniu. Wieczorami po kolacji zawsze mieliśmy dyskotekę lub pogodny
wieczór. Byliśmy na całodniowej wycieczce w Nowym Wiśniczu, gdzie przez kilka godzin
zwiedzaliśmy zamek oraz inne
zabytki.
Po każdym obiedzie był podwieczorek, jedzenie było bardzo
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ANETA I RZYK
Dwa tygodnie moich wakacji spędziłam na parafialnej kolonii w Łapanowie. Choć była to moja pierwsza kolonia bardzo mi się podobała. Byłam w II grupie
(nazwa grupy “Promyczki) z panią Iloną Grabowską wychowawczynią. Było fajnie, jedzenie pyszne, wesołe,
które mi się podobały. Kiedy było ciepło i świeciło słońce nigdy nie siedzieliśmy w budynku, wychodziliśmy nad
zalew albo do miasta. Przeżyłam wiele przygód, poznałam wiele fajnych koleżanek i kolegów. Kolonia była
udana, tylko szkoda, że taka krótka. Chciałabym jeszcze raz pojechać na taką kolonię.

KOLONISTKA SYLWIA
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POMOC DLA POWODZIAN

OTWARCIE
FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97

w naszej parafii
Powódź w czasie wakacji, która nawiedziła niektóre rejony naszej Ojczyzny, pochłonęła przeszło 50 ofiar
ludzkich, a także dokonała ogromnego zniszczenia.
Dla wielu rodzin jest to życiowy dramat i tragedia. Zniszczone domy i niejednokrotnie cały dobytek.
Środki społecznego przekazu, ukazując ogrom
ludzkich nieszczęść mobilizowały społeczeństwo do niesienia pomocy. Nasz ks. Kardynał Franciszek Macharski
zwrócił się także z apelem do wiernych Diecezji o pomoc dla powodzian. Nie były nawet konieczne słowa
wielkiej zachęty. W naszej parafii spontanicznie zmobilizował się Zespół Charytatywny i już w niedzielę 13 lipca zbierał ofiary do puszek na pomoc dla powodzian.
W tym dniu zebrano łącznie na tacę i do puszek 16 660 zł,
21 $ i 10 DM, tj. ok.168 milionów starych złotych. Kwota
ta została przekazana w następnym dniu do Caritas naszej archidiecezji. W niedzielę 20 lipca w kolejnej zbiórce do puszek parafianie złożyli 9 080 zł. Do Caritas archidiecezji przekazaliśmy z naszej parafii na pomoc dla powodzian 258 milionów 300 tysięcy starych złotych.
To był pierwszy i wspaniały odruch ludzkiej solidarności. Wielu parafian osobiście docierało do powodzian z pomocą, np. zawożono chleb do najbardziej dotkniętych, żywność i środki czystości. To była konkretna, doraźna i potrzebna pomoc. Ona trafiła do najbardziej potrzebujących. Oczywiście, aby pomoc była skuteczna, musi być długofalowa.
Wielu parafian jest zainteresowanych dalszą i bardziej rzeczową pomocą dla powodzian (np. odzież,
meble, narzędzia itp). W niedługim czasie podejmiemy
kolejny apel Ks. Kardynała. Zgodnie z sugestią Caritas
naszej Archidiecezji, Dekanat Kraków Podgórze, a w tym
także nasza parafia, ma objąć opieką przez dwa lata 79
rodzin dotkniętych powodzią z sąsiedniej Diecezji Tarnowskiej w parafii Limanowa. Po odpowiednich ustaleniach będziemy im służyć konieczną pomocą. Niespotykana dotąd fala solidarności z potrzebującymi i dotkniętymi powodzią ogarnęła cała naszą Ojczyznę. Wierni
wPolsce poprzez Caritas diecezjalne przekazali dla powodzian ok. 500 miliardów starych złotych. Nasza archidiecezja przekazała ponad 50 miliardów starych zł
/dane z 1.09.1997/.
Wrażliwość na potrzeby innych jest sprawdzianem
naszej wiary i tożsamości Ucznia Chrystusowego. Potrzeby są ogromne, każdy z nas będzie mógł jeszcze włączyć się w akcję pomocy dla powodzian.

KS.
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PROBOSZCZ
GRZEGORZ SZEWCZYK
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W latach osiemdziesiątych na terenie posesji przy
ul. Armii Kraków 76 na osiedlu Jugowice rozpoczęto
budowę domu kultury, którą wstrzymano pod koniec
tychże lat.
W 1995 roku radni tegoż osiedla rozpoczęli starania o adaptację obiektu na Filię Szkoły Podstawowej nr 97.
“Motorem” wszystkich działań pokonującym wszelkie
bariery była radna Dzielnicy X z osiedla Jugowice, pani
Irena Mrowiec.

Fot. Marek Sendek

W pierwszych dniach grudnia 1996 roku na teren
posesji wkroczyli wykonawcy – firma budowlana pana
Filipowicza wraz ze współwykonawcami. Rzetelna, fachowa praca pod stałym nadzorem radnych - p. J. Mrowiec i p. W. Gonka, inwestora ZEO – Kraków-Południe
oraz przyszłych użytkowników, a także dyrekcję SP 97,
doprowadziły do oddania w dniu 28.08.1997 roku budynku Filii.
1.09.1997 roku rozległ się pierwszy dzwonek,
a szkoła rozbrzmiała radosnym głosem uczniów klas I, II
i III – dzieci z osiedla Jugowice. 8.09.1997 roku rozpoczęły w niej naukę 6-latkowie. Szkole Podstawowej nr 97
przybyły 4 pomieszczenia lekcyjne, świetlica i salka gimnastyczno-korekcyjna.
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Fot. Marek Sendek

Dnia 12.09.1997 o godz. 9 Mszą św. sprawowaną
przez ks. proboszcza Grzegorza Szewczyka, koncelebrowaną przez katechetę szkoły ks. Bogdana Jelenia, rozpoczęły się uroczystości związane z oficjalnym otwarciem Filii. Uroczystość swoją obecnością uświetnili kurator oświaty Jerzy Lackowski wraz z pracownikami nadzoru pedagogicznego, prezydenci Miasta Krakowa Józef
Lassota i Krzysztof Adamczyk, dyrektor Wydziału Edukacji i KF Tadeusz Matusz wraz z pracownikami wydziału,
przedstawiciele inwestora (ZEO), radni Dzielnicy X z przewodniczącym rady p. Stanisławem Tylkiem, wykonawcy
i współwykonawcy, a także mieszkańcy osiedla.
Po Mszy św., na której poświęcono krzyże przeniesione w procesji do szkoły, poświęceniu budynku,
kurator Lackowski i prezydent Lassota dokonali uroczystego otwarcia. Uczniowie w geście podziękowania
przedstawili bardzo dobrze przygotowany program artystyczny pod kierunkiem nauczycieli, przyznając jednocześnie zebranym tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 97”.
Od 15.09 po uroczystościach nastały chwile dalszej wytężonej pracy nad wyposażeniem Filii w pomoce dydaktyczne, rozwiązywaniem problemów, które są
troską życia codziennego zbiorowości oraz nauką współistnienia jednej szkoły w dwóch budynkach. Pracy jest
bardzo dużo, wszyscy liczymy na pozytywną współpracę szkoły i domu rodzinnego.
Wszyskim uczniom, nauczycielom, pracownikom
obsługi, a także rodzicom życzymy zadowolenia z pracy
w nowej szkole, by jej owoce zarówno dydaktyczne jak
i wychowawcze były widoczne w przyszłości.

ZENON ZAWISZA
SP 97

Z-CA DYREKTORA
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Fot. Marek Sendek

..życzenia, życzenia...
Pieni¹ radosn¹ niech Polska wys³awia
swojego Syna wiêtego
bo dzi Stanis³aw jak gwiazda janieje
na niebie mi³ej Ojczyzny.
Serce spragnione ofiarnej mi³oci
szuka³o wszêdzie Jezusa
a¿ Go znalaz³o przez Matkê Dziewicê
i ca³e Mu siê odda³o...
Tak modli się Kościół w święto św. Stanisława Kostki. Ten święty Polak jest również patronem naszego księdza
Stanisława Figury, który przeżywał swoje imieniny w dniu
18 września. Pragniemy życzyć Czcigodnemu Księdzu Solenizantowi, aby wzorem św. Stanisława wszędzie szukał Jezusa, znajdował Go w ofiarnej służbie ludziom;
by Jego serce nieustannie było spragnione ofiarnej miłości oddającej się
Jezusowi w Kościele.
Redakcja wraz
z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹
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XII JOURNEES MONDIALES
DE LA JEUNESSE – PARYŻ 1997
“Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”.
… Chodźcie, a zobaczycie…
- wsiedli do autobusu i pojechali. Grupa młodzieży z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim,
oraz św. Mikołaja w Pcimiu wzięła udział w tegorocznym XII Dniu Młodzieży w Paryżu.
Trudne początki
Z 2-godzinnym opóźnieniem o północy 12-13.08
wyruszyliśmy z Borku żegnani uroczyście (przez księdza
Proboszcza) i łzawo-nerwowo (przez przejętych rodziców). Poczciwy “karusek” nie wyglądał zbyt imponująco, ale pewnie przemierzył kilometry dróg i nie kosztował zbyt dużo. Świt przywitał nas na granicy w Kudowie. A tam niespodzianka! Pani ze Straży Granicznej “wyciąga” nas z kolejki
i przepuszcza. “Jak do
Papieża, to poza kolejnością”. Czechy
mijają szybko.
W miejscowości
Cheb witają nas
Niemcy. Tam też prawie bez kłopotów,
choć celnicy niemieccy mieli ochotę
na nasze pudła z krakersami. Po ilości myśleli, że to przemyt.
Nie oddaliśmy! (Nie
będzie Niemiec krakersów nam brał.)
Wieczorem 6-godzinny postój, wymagany przy takiej trasie przez przepisy. Wykładamy “kości” na zielonej trawie (lepiej niż
u mamusi w łóżeczku), potem pełna nastroju “polowa”
Msza św. (bo na świeżo skoszonym polu). Msza święta,
i o północy dalej w drogę. Granicę francuską wszyscy
smacznie przespali (oprócz kierowców). Jeszcze kilka
godzin, i w południe, jako pierwsza grupa dojeżdżamy do
kościoła Św. Teresy w Rouen. Serdeczne powitanie
i pierwsze polski-francusko-angielsko-migowe dialogi.
A potem różne smakołyki. Zdumiewała nas ilość jedzenia, ale wszyscy dzielnie “walczyli” z sałatkami, serami,
deserami i owocami. Potem się okazało, że to było przygotowane dla wszystkich grup.
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Rouen 14 – 18.08
Mieszkamy u rodzin francuskich, które opiekują się
nami jak mogą najlepiej. Zwiedzamy Rouen, poznajemy
zabytki i atrakcje. Najwięcej czasu spędzamy w rodzinach.
W sobotę wieczorem przed katedrą wszystkie grupy mają
swoje “pięć minut” na prezentację, potem w katedrze
wspólne czuwanie.
W teatralno-muzycznym spektaklu prezentowane są
postacie świętych: Tomasza More’a, Teresy z Lisieux i Maksymiliana Kolbe. Ich droga do świętości i świadectwo wiary, które złożyli swoim życiem. Potem modlitwa i śpiew,
który staje się coraz bardziej radosny. Do naszej grupy doszedł arcybiskup Rouen Józef Duval, powitany radosnym
“sto lat”, otrzymał na pamiątkę biało-czerwoną chustę.
Następnie kolorowy, rozśpiewany i roztańczony pochód
rusza na miasto. Mieszkańcy reagują różnie. Zdumienie,
zdziwienie na widok młodych, którzy przyjechali modlić
się, a bardzo często oklaski. Na zakończenie naszej wędrówki starymi, pięknie oświetlonymi uliczkami, około północy (polubiliśmy te północne godziny), śpiewamy Apel
Jasnogórski, gdy nagle otaczają nas policyjne radiowozy.
Okazało się, że stoimy przed prefekturą
policji, która nic nie
wie, przeciw komu
lub czemu jest ta manifestacja.
Niedziela jest po to,
by chwalić Pana
Boga odpoczynkiem,
więc po Mszy świętej
jedziemy nad morze.
Po drodze piknik
w wiejskiej posiadłości, na pastwisku,
w miłym towarzystwie, otoczeni staFot. B.Jeleń dem krów. Potem plaża i morze. Wracając
przejeżdżamy przez najdłuższy most w Europie (przynajmniej tak twierdzą Francuzi). Coś wspaniałego!
Poniedziałek, żegnamy się z “naszymi” rodzinami
w Rouen - i do Paryża. Po drodze meldujemy się w punkcie zbornym, gdzie są załatwiane wszystkie formalności,
tzn. wydawanie biletów, pamiątek, map itp. Potrzeba dużo
cierpliwości!! Wreszcie jedziemy do miejsca zamieszkania w Pontoise. Jest to jakby osobne miasteczko na przedmieściach Paryża. Mieszkamy z kilkoma innymi grupami
w szkole. Tam dostajemy bardzo dużą sypialnię (ok. 200
osób) w hali sportowej. Ku mojemu zdziwieniu nikt nie
płacze za wygodnym łóżeczkiem i wszystkim dopisuje
humor. Zresztą połowa grupy wybiera spanie na trawie,
na boisku.
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Paryż 19 – 24.08
Wtorek. Podmiejskim pociągiem jedziemy do centrum. Potem metro. Dla niektórych jest to szkoła przetrwania, jak się nie zgubić w 9-milionowym mieście i nie
pomylić stacji metra. Pod miastem znajduje się 13 osobnych linii i 4 linie szybkiej kolejki. Wszystkie one się krzyżują, tak że nie ma problemu z dojechaniem gdziekolwiek. Najważniejsze, to tylko wsiąść tam, gdzie trzeba.
Najczęściej nam się to udawało.
Wieczorem abp Paryża Jean-Marie Lustiger odprawia z wszystkim kapłanami uroczystą Mszę św., która
inauguruje Festiwal Młodzieży. Potem powrót i pierwsze
wrażenia,
pierwsi zgubieni…
i kolacja, którą trzeba sobie samemu
zrobić. Nasz chleb,
który miał wytrzymać dwa tygodnie,
nadaje się dla konia. Na szczęście
jedna z grup gdzieś
pobłądziła i nie dojechała do Pontoise, więc mieliśmy
codziennie świeże
bagietki. Szybko
mijają kolejne dni.
A noce stają się jakby coraz krótsze.
Zwiedzamy poszczególne zabytki
Paryża, a jego atrakcje z każdym dniem stają się coraz
bardziej swojskie. Luwr, katedra Notre-Dame, bazylika
Sacré Coeur, Moulin Rouge (razem z takim jednym słynnym placem), Pola Elizejskie i szczególnie lubiana ze
względu na możliwość kąpieli fontanna Trocadero. Cały
czas w Paryżu temperatura ponad 30 stopni. Każdy więc
na różny sposób chłodził się , jak mógł. Czasem sam,
czasem przy pomocy innych. Oczywiście Paryż to wieża
Eiffla. U jej stóp rozciągają się Pola Marsowe, gdzie
w czwartek przywitaliśmy Ojca Świętego. Owacje, brawa, często łzy wzruszenia w oczach wielu uczestników.
I ten wielki “dreszczyk”, gdy usłyszeliśmy po polsku “…
Pozdrawiam Was, moi Rodacy…” . Oczywiście oprócz
atrakcji turystycznych braliśmy udział w imprezach religijnych. Były to katechezy głoszone przez polskich biskupów, nocne czuwanie w rytmie muzyki gospel, oraz
droga krzyżowa po ulicach Pontoise.
Sobota.
Ta noc była naprawdę krótka. Udajemy się na
obrzeża miasta, gdzie mamy wyznaczony odcinek do
Łańcucha Braterstwa, który oplata Paryż dłońmi ok.
350 000 młodych ludzi z całego świata. Po południu przybywamy na Longchamp. To podparyski hipodrom, przygotowany na nocne czuwanie i spotkanie z Papieżem.
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Powoli dochodzimy do naszego sektora. Olbrzymi tłok.
Francuzi nie liczyli na taką ilość uczestników. O godzinie 20 pomiędzy sektorami pojawia się biały papamobile. Kilkaset tysięcy zmęczonych i wyprażonych w słońcu pielgrzymów zrywa się na nogi. A potem przejmująca uroczystość Chrztu i Bierzmowania, w której wszyscy bierzemy udział. Wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary. Każdy w swoim języku, każdy w swoim własnym
imieniu, a jednocześnie wszyscy razem, bo Kościół jest
jeden. Olbrzymie wrażenie, gdy na chwilę przygasają
światła, a każdy podnosi do góry zapaloną świecę. Potem już do rana tańce, śpiewy i… chrapanie tych, którym udało się zasnąć. Od wczesnego rana wielki ruch.
Kolejki do kranów
z wodą i do wiadomych miejsc z jednoosobową kabiną.
Służby porządkowe,
czyli ochotnicy z całego świata, rozdają
w sektorach śniadanie.
O 9.30 przybywa
Ojciec Święty i rozpoczyna się Eucharystia, koncelebrowana przez wszystkich
kapłanów. To wielkie
przeżycie, gdy można z Papieżem celebrować Ofiarę Mszy
św. Pozwala wtedy
Fot. B.Jeleń
zapomnieć o 40-stopniowym (w południe) upale, o trudzie i zmęczeniu. Ponad milion ludzi z około 130 krajów przyjechało, by z ust
Chrystusowego Zastępcy usłyszeć na nowo sens słów
“Chodźcie, a zobaczycie…”. To było wspaniałe świadectwo dla Francji i dla świata, że młodzi ludzi chcą słuchać Papieża. Chociaż mówi trudne słowa, przypomina
o nakazach i zakazach, czego nie bardzo lubimy. A jednak człowiekowi końca XX wieku potrzebny jest nie idol,
lecz prawdziwy AUTORYTET.
Potem jeszcze trochę wysiłku, aby wrócić do naszej kwatery Pontoise. Po drodze za “ostatni grosz” wizyta w McDonaldzie i zimne lody, po dwóch dniach prażenia w słońcu. Potem prysznic, pakowanie i w drogę.
Szybko mijają godziny, kilometry i poszczególne granice. W Cieszynie gromkie HURRA na polskiej ziemi i oblężenie budki telefonicznej. Wreszcie Kraków. Wzruszone mamy i tatusiowie z trudem poznają swoje zabrudzone, zmęczone, niewyspane i przegłodzone “pociechy”. „Mamo, tato, wisz jak jest!”
Na następne spotkanie Papież zaprasza do Rzymu.
Więc może by tak jeszcze raz…?
KS.

B OGDAN JELEŃ
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA Z REKOLEKCJI
W czasie wakacji niemal
każdy oazowicz wyjeżdża na
rekolekcje. Mają one na celu
przybliżyć nas do Ojca. Większość pomyśli: “Nic, tylko modlitwa i modlitwa...”. Otóż nie!
Owszem, staramy się, aby Bóg
był z nami cały czas, uczestniczymy codziennie we Mszy
świętej, ale to wcale nie przeszkadza grać w piłkę, plażować, świetnie się bawić, itp.
W tym roku, wraz z księdzem Stanisławem, naszym
moderatorem, oraz grupą rówieśników z parafii św. Mikołaja w Krakowie pod wodzą
księdza Krzysztofa, niemalże
całą oazą wyjechaliśmy do
Rozłazina, wiejskiej osady na
Kaszubach, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od
Wybrzeża.
Będąc tak blisko morza nie sposób było się oprzeć
pokusie plażowania i kąpieli. Oczywiście nie mogliśmy,
będąc na północy, nie zwiedzić sławnych okrętów w
porcie w Gdyni, sopockiego molo, Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, ruchomych wydm w Łebie, latarni
morskiej na Przylądku Stilo i oczywiście przepięknego
miasta Gdańsk, obecnie obchodzącego swoje tysiąclecie. Warto także wspomnieć o spotkaniu z byłym prezydentem panem Lechem Wałęsą. Zostaliśmy też zapro-

szeni do uczestnictwa we Mszy świętej oraz do poprowadzenia Apelu Jasnogórskiego w Garczegorzu, transmitowanych przez Radio Maryja.
Po takim wypoczynku wszyscy wróciliśmy ubogaceni nie tylko o to, co zobaczyliśmy, ale i duchowo, szczęśliwi, że mamy wspaniałego Opiekuna w niebie, który
dał nam piękną pogodę i wspaniałych przyjaciół.
Mój miły czytelniku, jeżeli chodzisz do ósmej klasy lub do szkoły średniej i chciałbyś razem z nami wybrać się na następną wakacyjną wędrówkę, przyjdź już
teraz, poznajmy się.
Zapraszamy na spotkania
w każdy piątek po wieczornej Mszy świętej (około
godz. 18.45), w salkach
“pod radiem”, oraz na młodzieżową Mszę świętą
w każdą niedzielę o godz. 9.
JUSTIN
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ZWYCIĘSKA PANI, BĄDŹ ZAWSZE Z NAMI
Szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności, patronką
naszej parafii jest Maryja, czczona jako Matka Boska Zwycięska. Pod płaszcz Jej opieki uciekali się w przeszłości
nasi dziadowie i rodzice. Zwracamy się do niej także
my, trwający na modlitwie przed figurą Matki Bożej, od
pół wieku zawsze tej samej, a teraz jeszcze piękniejszej,
która we wspaniałej oprawie ołtarzowej króluje nam i pomaga zwyciężać przeciwności.
Cześć i uwielbienie dla naszej Patronki wyraził
autor pieśni ułożonej na okoliczność odpustową, która,
jak nam wiadomo, obchodzona jest u nas corocznie
w dniu 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Starszym parafianom pozostały zapewne w pamięci słowa tej pieśni, śpiewane w tym szczególnie uroczystym dniu, już od wczesnych godzin rannych:

Wniebowzięcie. Biją dzwony
dzwony..
Składa Maryi świat pokłony
pokłony..
Maryjo Zwycięska, przyszliśmy do
Ciebie
Przyczyń się za nami u Syna w niebie.
Niosą ludzie swoje troski
Do Bork
owskiej Matki Boskiej.
Borkowskiej
Maryjo Zwycięska, przyszliśmy do
Ciebie...
Bądź nam zawsze pozdrowiona,
Tysiąc razy uwielbiona.
Maryjo Zwycięska, przyszliśmy do
Ciebie...
Kult Maryi czczonej pod wezwaniem Zwycięskiej znany jest już od
dawna. We wczesnym średniowieczu
przejawiał się w modlitwach i pieśniach, wyrażających prośby do Matki
Syna Bożego o pomoc natury duchowej. W okresie walk religijnych XVI i XVII wieku rozwija
się kult Matki Boskiej Hetmanki, wspomagającej chrześcijan. Żołnierze umacniali wówczas ducha bojowego,
śpiewając w marszu i wysławiając rycerskość Bogurodzicy. Polscy żołnierze szli do boju ze szkaplerzem, a towarzyszyła im zawsze modlitwa różańcowa ich matek
oraz rzeszy wiernych, którzy stanowili swego rodzaju
armię duchową wspomagającą walczących.
Za zwycięstwa, przypisywane Matce Boskiej,
wznoszono na jej cześć pomniki w postaci figur i świątyń. Także w literaturze i liturgii powstały nowe hymny,
modlitwy i święta ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Święto Matki Boskiej Zwycięskiej zostało ustanowione przez papieża, św. Piusa V, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo wojsk chrześcijańskiech nad flotą
turecką pod Lepanto (dziś Nafpaktos w Grecji) w roku
1571. Była to jedna z największych w historii walk mor-
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skich na Morzu Jońskim. Podczas tej bitwy mieszkańcy
Rzymu, Wenecji i innych miast włoskich odprawiali procesje różańcowe, modląc się o zwycięstwo.
Dla Polski ustanowiono święto Matki Boskiej Zycięskiej 50 lat później, również jako wotum za zwycięstwo nad armią turecką w bitwie pod Chocimiem w roku
1621. Także tej bitwie towarzyszyła procesja różańcowa
urządzona tym razem w Krakowie.
Zbieżność tych dwóch, odległych w czasie zwycięstw,
uznanych za cud, ukazuje obraz pędzla Tomasza Dolabelli, zatytułowany “Procesja polska”, który podziwiać
można w Zamku Królewskim na Wawelu.
Wstawiennictwo Maryi widoczne było w wielu
innych bitwach, zakończonych zwycięsko przez Polaków. Jedną z nich była wyprawa Jana Sobieskiego pod
Wiedeń (1683 ). W podziękowaniu za wiktorię wiedeńską ustanowiono wówczas osobne święto pod tytułem
Imienia Maryi, a dla upamiętnienia tego zwycięstwa
wzniesiono w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, posąg Maryi Zwycięskiej z berłem królewskim i koroną, dłuta włoskiego rzeźbiarza Józefa
Bellotiego.
Najnowsze dzieje Polski przynoszą kolejny dowód opieki Matki
Boskiej Zwycięskiej, gdy pod Warszawą zatrzymana zostaje inwazja Armii
Czerwonej, śmiertelnie zagrażającej
naszej Ojczyźnie (rok 1920 - bitwa warszawska, określana popularnie jako
“cud nad Wisłą”).
Częściej aniżeli w walkach
orężnych, Matka Boża przychodziła
z pomocą duszom udręczonym, szukającym Boga. Wota wdzięczności ofiarowane Maryi Częstochowskiej na Jasnej Górze i w wielu innych sanktuariach polskich i w świecie, są niejednokrotnie dowodami zwycięstwa Matki Syna Bożego, dokonanego w sercach ludzkich.
Przed wielu laty w naszym kościele, na balustradzie pod chórem, umieszczony był, wykonany z papieroplastyki, napis: “Zwyciężaj zło dobrem”. Ówcześni
kapłani często w swoich kazaniach cytowali tę dewizę,
wskazując na Matkę Boską Zwycięską, patronkę naszej
parafii, jako skuteczną pomoc w wace ze złem.
Dziś, obchodząc jubileusz 50-lecia poświęcenia naszego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, u progu nowego Tysiąclecia, kiedy nasze życie duchowe wydaje się zagrożone, zwracamy się do naszej
Patronki słowami znanej pieśni: “Chcemy być zawsze
wierni Chrystusowi!... Zwycięska Pani, bądż zawsze z nami! Zagrzewaj do męstwa! Prowadź do zwycięstwa!
Zwyciężyłaś! Zwyciężysz!”

BARBARA LEWIŃSKA
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PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Nic bardziej błędnego. Różaniec bowiem ma być modlitwą wewnętrzną, która, poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic, przybliża nam NARODZENIE,
ŻYCIE, ŚMIERĆ, ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRY-

Uczestnicząc w nabożeństwach roku liturgicz-

STUSA, oraz uwidacznia i podkreśla najważniejsze wy-

nego, trudno nie zauważyć, że jednym z najbardziej

darzenia z życia Matki Zbawiciela, która swą pokorą,

rozpowszechnionych nabożeństw maryjnych jest paź-

oddaniem, a nade wszystko miłością zasłużyła na to,

dziernikowy różaniec. Zwyczaj jego odmawiania się-

by być BOŻĄ WYBRANKĄ, BOGA RODZICIELKĄ oraz

ga XII w., a głównym propagatorem tej modlitwy był

WNIEBOWZIĘTĄ KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI.

zakon oo. kaznodziejów - dominikanów.

Wnikając w tajemnice różańca św. musimy doŚledząc historię Kościoła dostrzegamy ogromne

strzec doskonałe zjednoczenie Matki z Synem, oraz

znaczenie, jakie ta modlitwa odegrała w dziejach

Syna z Matką. To zjednoczenie musi stać się dla nas

chrześcijańskiej Europy. Jednym z najgłośniejszych we-

wzorem i wezwaniem w dążeniu do poznawania i mi-

zwań do codziennego odmawiania różańca był
dramatyczny apel, z jakim zwrócił się w roku 1571 papież Pius V do zagrożonej nawałą potęgi tureckiej Europy.

łowania Jezusa Chrystusa oraz Jego Matki.
Ujmując zatem różaniec do rąk uświadamiajmy sobie, że tą modlitwą czcimy Maryję,
a poprzez Jej wstawiennictwo docieramy

7 października tegoż roku, w pięć mie-

do bram SERCA, gotowego uczynić

sięcy po proklamowaniu ligi antyturec-

wszystko, o co poprosi Go Matka, a co

kiej oraz wezwaniu do publicznych mo-

przyniesie nam rzeczywiste dobro. Spró-

dłów, na wodach koło Lepanto, u wej-

bujmy również uwierzyć, że raz przeżyty

ścia do Zatoki Korynckiej, flota chrześ-

różaniec, w którym odkryliśmy wielkość

cijańska odniosła wspaniałe zwycię-

zawartych w nim tajemnic, zmusza nas

stwo nad flotą turecką. Na wieść o tym

i zaprasza, by wrócić do niego i na nowo

militarnym sukcesie Ojciec Święty, dla
upamiętnienia bitwy, ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, które jego następca Grzegorz XIII polecił obchodzić w pierwszą niedzielę

zgłębiać ukryte w nim prawdy. „W tych to
bowiem tajemnicach wyrażone jest wszystko, co składa się na ludzkie, ziemskie pielgrzymowanie (...). Wszystko bowiem, co składa się na

października, jako święto różańcowe we wszystkich

ludzkie drogi dnia powszedniego, zostało przejęte

kościołach posiadających ołtarz różańcowy.

przez Syna Bożego i za pośrednictwem Jego Matki jest

W wieku XVIII Klemens XI rozciągnął to święto

człowiekowi wciąż oddawane na nowo: wychodzi z ży-

na cały Kościół, na wieść o zwycięstwie nad Turkami,

cia i wraca do życia ludzkiego. Ale oddane już jest w no-

które Eugeniusz Sabaudzki odniósł pod Pietrovaradi-

wej postaci, jest prześwietlone nowym światłem, bez

nem (1716 r.). Gdy w 1913 r. Pius X redukował ilość

którego życie ludzkie nie ma sensu, pozostaje w ciem-

świąt obchodzonych w niedzielę, wspomnienie Matki

ności”. (por. przemówienie papieża Jana Pawła, Kal-

Bożej Różańcowej przeniósł na dzień siódmego paź-

waria Zebrzydowska, 07.06.79 r.).

dziernika.

Niech więc w naszym październikowym poszuTyle w telegraficznym skrócie “poprzez wieki”

kiwaniu bliskości Boga nie zabraknie czasu na spotka-

o historii samego święta. Przyjrzyjmy się teraz samej

nie z Nim, poprzez tę wspaniałą modlitwę, tak bardzo

modlitwie różańcowej.

bliską i drogą Matce Jego Syna. Pamiętajmy zarazem,

Niekiedy możemy odnieść błędne wrażenie, że
jest to modlitwa mechaniczna, polegająca na odrecy-

że w objawieniu fatimskim Maryja wskazała na różaniec jako szczególny środek ocalenia świata.

towaniu modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Mar yjo.
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Gorąco zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech to, co kryje się w naszych sercach, co
budzi lęk, obawę, co przynosi radość i pokój, co wy-

LISTOPAD MIESIĄCEM
MODLITWY ZA ZMARŁYCH

maga siły i odwagi, co potrzebuje nadziei i miłości...
niech to wszystko, co wypowiedziane i milczące, choć
obecne w naszych zatroskanych wnętrzach, stanie się
treścia naszego wspólnotowego wołania do Najlepszego i Miłosiernego Ojca przez zjednoczone serca (jedność serc) MATKI i SYNA.

W naszym kościele czczącym Matkę Boską Zwycięską nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane
codziennie o godzinie 17.30.
Pragniemy, aby w tygodniu każdego dnia modlitwę różańcową prowadziły zespoły i grupy obecne w naszym życiu parafialnym. I tak:
- w poniedziałki zapraszamy Róże kobiet;

1.XI sobota - Uroczystość Wszystkich Świętych
w kościele:
Msze św. według porządku niedzielnego

- we wtorki III Zakon św. Franciszka;
- w środy młodzież oazową i lektorów;
- w czwartki zespół charytatywny;
- w piątki ministrantów i scholę;
- w soboty oazę rodzin.

Nie pomijamy również w naszych prośbach i za-

na cmentarzu parafialnym:
10.00 - Msza Św.
11.30 - Msza Św.
14.00 - Nieszpory z kazaniem i procesją,
po zakończeniu - Msza św.
2.XI. niedziela - Dzień Zaduszny
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

chętach całej rzeszy dzieci - uczniów szkół podstawowych, średnich... i tych wszystkich, którym bliskie i drogie jest imię Matki - Maryi, i Jej Syna - Jezusa Chrystusa. Prosimy, aby poszczególne klasy włączyły się w naszą modlitwę:
- w poniedziałek klasy VIII i VII;
- we wtorek klasy VI i V;
- w środę młodzież szkół średnich
i wyższych uczelni;
- w czwartek klasy IV i III;
- w piątek klasy II, I oraz dzieci z klas “O”.
Na wszystkie dni niech nam Maryja wyprasza
moc Bożych łask. Szczęść Boże.
KS.

na cmentarzu parafialnym:
11.00 - Msza św.
15.00 - Msza św. i procesja
różańcowa za zmarłych
Wypominki za zmarłych
Tradycyjnie z okazji Święta Zmarłych przyjmowane są Wypominki, czyli intencje modlitw za zmarłych:
Wypominki jednorazowe
W listopadzie podczas nabożeństwa różańcowego czytane są imiona zmarłych i w ich intecjach
odmawiane są modlitwy
Wypominki roczne
W ciągu całego roku w niedziele przed Mszą św.
o godz 7.00 i 10.30 odczytywane są imiona zgłaszane
na wypominki. W intencji tych zmarłych odprawiamy
także Mszę św. w każdym miesiącu.

STANISŁAW
Czytelnie wypisane na kartkach imiona zmarłych można zgłaszać w wypominkach jednorazowych i rocznych i składać w zakrystii w kościele (lub na cmentarzu w dniach 1 i 2 listopada)

KS. PROBOSZCZ
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DNI DZIELNICY
Stało się już tradycją, że w ramach organizowanych corocznie przez Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek
Fałęcki „Dni Dzielnicy” odprawiana jest także Msza
święta. W tym roku było podobnie.
W dniu 15 czerwca Mszę świętą polową na stadionie KS “BOREK” sprawował ks. Czesław Sandecki
z naszej parafii. W Mszy świętej oprócz bardzo licznego grona wiernych uczestniczyli także zaproszeni przez
organizatorów „Dni Dzielnicy” goście. W uroczystej
oprawie Eucharystii udział wzięła Orkiestra Dęta
“SOLVAY” oraz zaproszona schola z kościoła w Prokocimiu. Liturgię słowa przygotowali członkowie Domowego Kościoła z naszej parafii.
Przed Mszą św. zbierający się przed polowym ołtarzem na stadionie liczni mieszkańcy Borku wysłuchali
krótkiego koncertu piosenek i pieśni religijnych.
Dla wielu wiernych z parafii było to bardzo ważne
uczestnictwo w sprawowanej Eucharystii. Szczególnie
dla osób starszych i schorowanych, dla których droga
pod “borkowską górkę” do parafialnego kościoła jest

Fot. J. Wardas

Ofiary zebrane na tacę zostały w całości przeznaczone na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu na
kolonię dziecięcą organizowaną przez naszą parafię
w Łapanowie.
Po zakończeniu Mszy świętej jej uczestnicy mieli
okazję kupić naszą parafialną gazetkę „Posłaniec Zwycięskiej” , którego dwa ostatnie numery: „żółty” - papieski i „zielony” - wakacyjny rozeszły się błyskawicznie. Dla wielu borkowian nie uczestniczących tak czynnie w życiu naszej parafialnej społeczności było to duże
zaskoczenie, że mamy własne czasopismo (sic!). Oblegali oni naszych kolporterów, dopytując się o szczegóły związane z wydawaniem „Posłańca”.

ADAM K. B AZIOR
Fot. J. Wardas

zbyt trudna i męcząca. Tutaj na sportowym stadionie
wśród sąsiadów, znajomych i przyjaciół mogli wysłuchać słowa Bożego i przystąpić do Komunii św.
Jak powiedział w swoim kazaniu ks. Czesław:
„ ... na szczególne słowa podziękowania za to zaproszenie do sprawowania Mszy św. zasługują organizatorzy tych Dni Dzielnicy, za to, że potrafili znaleźć miejsce na refleksję i modlitwę , na radość i zabawę, że w
kalendarzu imprez było także miejsce dla Boga i tej
Mszy św. w scenerii stadionu sportowego. I za to chciałem im podziękować... „
Fot. J. Wardas
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PRZEDSTAWIAMY:
KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Kiedy mówimy o rodzinie jako Kościele domowym, nie chodzi bynajmniej
o metaforę. Współczesa teologia rodziny wyraźnie określa rodzinę jako “rodzaj
Kościoła domowego” lub jako “domowe sanktuarium Kościoła”. Rodziny mają w Kościele
specjalne miejsce i zadanie polegające na wspólnym
dążeniu do świętości.
Mężczyzna i kobieta, poślubieni w Chrystusie,
mogą dać się ponieść wydarzeniom życia, cierpieniu,
radości, mogą zostać pochłonięci przez życie. Ale mogą
także próbować nadać sens swojemu życiu i tworzyć
model życia małżeńskiego i rodzinnego poddanego woli
Bożej. Taka rodzina może stać się znakiem dla innych
i miejscem spotkania z Bogiem, miejscem wzajemnej
wymiany i tworzenia więzi, gdzie uczymy się dzielić z innymi, w relacjach opartych na bezinteresowności, wspaniałomyślności i otwarciu.
Dużą pomocą w duchowym rozwoju rodziny
mogą być inni ludzie. Ci, którzy myślą podobnie, którzy
chcą prowadzić życie według zamysłu Bożego.
Wiele małżeństw pragnie wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach „domowego Kościoła” według duchowości, programu i metod proponowanych przez Ruch Domowy Kościół. Takie grupy kilku małżeństw określa się jako „Kręgi Rodzin” lub „Kręgi Domowego Kościoła”.
W naszej parafii pracę formacyjną w ramach Ruchu Domowy Kościół zainicjował ks. Rafał Domagała
w roku 1989, skupiając wokół siebie kilka par małżeńskich. W pierwszych miesiącach poznawaliśmy się nawzajem, dzieliliśmy się doświadczeniami w pokonywaniu trudności życia codziennego, wychowywaniu dzieci itp. Uczyliśmy się, jak razem ze współmałżonkiem
wzrastać duchowo poprzez wspólną modlitwę, czytanie Pisma św., rozmowy. Te nasze pierwsze spotkania
głęboko zapadły w serca i pamięć każdego z nas.
Stopniowo zaczęliśmy głębiej poznawać zasady
Ruchu, nawiązaliśmy współpracę z kręgami z innych
parafii. W trakcie rozmów ze znajomymi i sąsiadami
okazało się, że jest więcej rodzin w naszej parafii, które
pragną przeżywać swoje życie rodzinne w nowy sposób, wprowadzając w nie Chrystusa. Wkrótce powstał
więc drugi i trzeci krąg rodzin, a nieco później także
czwarty.

5/97 (7)

W tym krótkim czasie ośmiu lat często zmieniali
się nasi moderatorzy - księża czuwający nad naszym
rozwojem. W sumie było ich czterech i każdy z nich ma
swój wkład w tworzeniu naszej wspólnoty.
Każdy krąg spotyka się raz w miesiącu na spotkaniu obejmującym wspólną modlitwę, czytanie Pisma św.
oraz formację w zakresie pogłębiania prawd wiary.
Nieodłącznym elementem spotkania, bardzo cennym
dla wszystkich uczestników, jest wzajemne dzielenie
się zarówno problemami, jak i sukcesami, będącymi ich
udziałem.
Spotkania te są także podsumowaniem wysiłków
i pracy małżeństw w ciągu minionego miesiąca i jednocześnie wprowadzeniem i ukierunkowaniem do dalszego wzrostu duchowego w następnym miesiącu.
Ten niemal naturalny rytm miesięcznych spotkań
wspomagany jest poprzez organizowane cyklicznie dni
skupienia kręgów z całej diecezji bądź rejonów, w czasie których łączymy się z całym Ruchem w diecezji, Polsce, a tym samym z całym Kościołem. W czasie wakacji
organizowane są ponadto 15-dniowe rekolekcje, będące szczególną okazją i pomocą dla duchowej odnowy.
Oprócz spotkań formacyjnych, organizujemy też
okazjonalne spotkania, takie jak np.: opłatek, pierwsza komunia naszych dzieci oraz weekendowe wyjazdy i pikniki.
Rodziny Ruchu Domowy Kościół pragną czynnie
włączać się w przeżywanie liturgii niedzielnej podejmując różne posługi liturgiczne, tak by służąc swoim talentem i zaangażowaniem przyczyniać się do upiększania
liturgii i bardziej świadomego jej przeżywania przez pozostałych uczestników.
Rodzina jest miejscem, w którym odkrywamy nasze powołanie do dawania i uświadamiamy sobie, że
zaangażowanie się na rzecz innych, w ten czy inny sposób, jest odpowiedzialnością, od której nie możemy się
uchylać.
Wierzymy, że wartości, którymi żyją „Kręgi Rodzin”
mogą przemienić także inne rodziny naszej parafii.
Dlatego gorąco zapraszamy wszystkie małżeństwa do
włączenia się razem z nami w nurt pracy formacyjnej.
Będziemy starali się przeżywać nasze życie rodzinne
w nowy sposób, z pokorą i wiarą odkrywać to, do czego
zostaliśmy wezwani, odkrywać cechy, które mogą uczynić z naszej rodziny prawdziwy Kościół.

JOLANTA I MAREK REMBISIOWIE
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PRZEDSTAWIAMY ... (SIĘ)
Gdy poproszono mnie o przedstawienie się, napisanie kilku słów
o sobie, początkowo wydawało mi
się to trudne. Daty, miejsca - to jakoś
“szufladkuje” człowieka. Zacznijmy
inaczej - od obecnej chwili.
Parafia Matki Bożej Zwycięskiej jest moją czwartą parafią
w kapłańskim posługiwaniu
(na ósmy rok po otrzymaniu święceń z rąk ks. Franciszka kardynała
Macharskiego w 1990 roku). W tutejszej parafii przejąłem obowiązki
ks. Czesława Sandeckiego: katechizację w Szkole Podstawowej nr 49:
klasy II, VI, VII i VIII, duchową opiekę nad Domowym Kościołem – Oazą

Rodzin, działającym przy tutejszej
parafii, pomoc przy wydawaniu „Posłańca Zwycięskiej”.
Wcześniej przez dwa lata (jak
na dobrych wakacjach na świeżym
powietrzu i w okolicach pełnych lasów) pracowałem w parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie. Dlatego jak na wakacjach, gdyż wcześniej (1992-1995) byłem w Krakowie - Starym Prokocimiu (przy drugiej wyjazdowej stronie Krakowa).
I wreszcie ta pierwsza parafia po święceniach kapłańskich,
o której zwykło się mówić “pierwsza parafia to jak pierwsza miłość”
– Gdów 1990-1992. Nie znaczy to,
że serce, wysiłki i zaangażowanie
też tam pozostało.

PIELGRZYMKA RODZIN
DO SANKTUARIUM W KALWARII
W dniu 7 września miała miejsce pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii. Jak co roku
rozpoczęła się ona drogą krzyżową, w czasie której
w błocie, potykając się o kamienie, niesiono olbrzymi
krzyż. Został on następnie ustawiony tuż przy ołtarzu, na
którym odprawiana była uroczysta Msza św. Do krzyża
pielgrzymi dołączali swoje problemy, trudy i cierpienia,
by potem złożyć je w ofierze na ołtarzu.
Uroczystą Mszę św. odprawiał J.E. ks. Kardynał
Franciszek Macharski wraz z biskupami pomocniczymi.
Uczestniczyło w niej również ponad 100 księży przybyłych niejednokrotnie wraz z pielgrzymkami z różnych
stron naszej archidiecezji.
W homilii ks. Kardynał przypomniał wiernym postać Matki Teresy z Kalkuty i nawiązał do słów Jana Pawła II, który w Kaliszu w czasie tegorocznej pielgrzymki
do Polski powtarzał za Matką Teresą: „Mówię dziś do
was z głębi serca - do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, (...) do matek, ojców i dzieci
w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest
dziś tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć
nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dla-
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Moja najbliższa rodzina mieszka w Rabce, a ja urodziłem się
12 sierpnia 1965 roku w Krakowie.

K S. EDWARD PASTECZKO

tego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się
w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy - by kochać i być kochanymi.
Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewna - że
największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? (...) Przeraża mnie
myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci,
którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były
kochane?”
Odpowiedzią wiernych była modlitwa oraz praktyczny wyraz współodpowiedzialności - ofiary pieniężne złożone przez poszczególne dekanaty na cele ratowania życia.
Ks. Kardynał zaprosił wszystkich na dzień 14 września do Mogiły na uroczystość Podwyższenia Krzyża
Świętego.

REDAKCJA
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OSTATNI ETAP REMONTU KOŚCIOŁA
Rozpoczął się ostatni etap remontu naszego kościoła parafialnego.
Od początku września trwają prace remontowo-konserwatorskie przy wieży
i frontowej fasadzie świątyni. Już teraz
przekonujemy się, jak konieczne było
podjęcie tego remontu. Szczególnie
niebezpieczne mogłyby być odpadające tynki z wieży oraz zniszczone obróbki blacharskie.
Podczas opadów deszczu widoczne były przecieki we
frontowej części kościoła w dużym oknie rozety z witrażem. Pilnej konserwacji i zabezpieczenia wymagały zniszczone ściany w górnej części kościoła.
Decydując się na ten remont podjęliśmy się ocieplenia ścian metodami współcześnie stosowanymi
w budownictwie. Dokonaliśmy także ocieplenia prezbiterium kościoła przez dołożenie dodatkowych okien z szybami. Zostały wymienione obróbki blacharskie.
Zewnętrzne ściany zostały pokryte tynkiem akrylowym
w odpowiednio dobranym kolorze. Wszystkie prace są
wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jest to inwestycja duża, poważna i oczywiście kosztowna. Dzisiaj dobrze wiemy, materiały budowlane i roboty fachowe są bardzo drogie.
Wielu parafian bardzo życzliwie odniosło się do tego
przedsięwzięcia i nawet po kilka razy złożyło ofiary na
cele remontu (niejednokrotnie bardzo hojne). Do połowy września ok. 900 rodzin naszej parafii złożyło ofiary
w kościele lub dokonało wpłat do banku na konto „remont kościoła” (na marginesie chcemy zaznaczyć, że
parafia nasza liczy ok. 2500 rodzin). Łącznie została zebrana kwota 83 000 nowych złotych, tj. niespełna ok. 1/3
potrzebnych środków. Liczymy jeszcze na zrozumienie
tych parafian, którzy z różnych przyczyn nie złożyli ofiary

Decyzją ks. Kardynała, ks. Czesław Sandecki od
dnia 26 sierpnia został przeniesiony do Parafii Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Jako wikariusz, będzie także pracownikiem Kurii Metropolitalnej
w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży,
pełniąc funkcję wizytatora katechetycznego. Księdzu Czesławowi serdecznie dziękujemy za 4 lata
gorliwej pracy duszpasterskiej, za wszystkie inicjatywy, jakie wniósł w życie naszej parafii. Życzymy
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej
Zwycięskiej w życiu kapłańskim.

REDAKCJA
WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ PARAFIALNĄ

Fot. Monika Rochowiak

na remont. Jesteśmy wdzięczni za każdy przejaw życzliwości dla podjętego dzieła, za zainteresowanie, dobre
słowo, za modlitwy, pomoc i ofiary. To tylko dzięki ofiarności parafian remont mógł być podjęty i jest kontynuowany. Nie otrzymaliśmy żadnych dotacji i dopłat od instytucji
odpowiedzialnych za konserwację zabytków czy innych
instytucji państwowych. Ufamy, że uda się nam bez większych długów zakończyć pomyślnie rozpoczęte dzieło.
Mamy nadzieję, że Matka Boża Zwycięska wyprosi potrzebne błogosławieństwo. Zakończenie prac remontowych
planujemy na pierwsze tygodnie października.
Godny uwagi jest fakt, że remont kościoła wypada
w 50. rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Niech ten
remont będzie prezentem jubileuszowym i dowodem
naszego zatroskania o Dom Boży. Dokładna data poświęcenia kościoła to 15 sierpnia 1947 r. Z powodu remontu
nie podkreślaliśmy tego faktu. Pragniemy jednak uroczyście taką rocznicę świętować w dniu 29 października br.
Ks. Kardynał Franciszek Macharski zapowiedział swoją
obecność na naszej uroczystości, będzie to także okazja
do złożenia dziękczynienia Bogu za remont naszego kościoła. (o szczegółach uroczystości będziemy informować w odpowiednim czasie).
KS. PROBOSZCZ
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ZESPOŁY DUSZPASTERSKIE
W NASZEJ PARAFII
PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
opiekun ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk

KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA
opiekun ks. Edward Pasteczko
spotkania 1. sobota miesiąca godz. 18.00

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
opiekun ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk
spotkania we wtorki (wg ustaleń)

„OAZA” MŁODZIEŻY
opiekun ks. Stanisław Figura
spotkania - piątek godz. 18.30

ZESPÓŁ SYNODALNY
opiekun ks. prałat Józef Kołodziejczyk
spotkania 3. niedziela miesiąca godz. 16.00

MINISTRANCI
opiekun ks. Bogdan Jeleń
spotkania - piątek godz. 17.00

TRZECI ZAKON ŚWIECKICH
opiekun ks. prałat Józef Kołodziejczyk
spotkania 2. niedziela miesiąca godz. 11.30

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
opiekun ks. diakon Ryszard Kurasiewicz MS
spotkania środa godz. 17.00

ZESPÓŁ MISYJNY
opiekun ks. prałat Józef Kołodziejczyk
spotkania 4. piątek miesiąca godz. 18.30

SCHOLA DZIEWCZAT
opiekun Siostra Beata
spotkania środa godz. 17.00

ŻYWY RÓŻANIEC KOBIET
Opiekun ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk
spotkania 1. niedziela miesiąca godz. 7.00

OAZA DZIECI BOŻYCH
opiekun Siostra Dorota
spotkania sobota godz. 11.00

Z KSIĄG PARAFIALNYCH (2 VI 97-18 IX 97):
Odeszli do Wieczności:
Kazimierz Moskal (62), Waleria Stawinoga (89), Karol Wójcik (83), Władysław Kiebzak (75), Adam
Podsada (49), Wiktoria Lach (93), Janina Krasuta (91), Teresa Kozłowska (14), Maria Popławska
(76), Antoni Sadek (43), Aniela Gąsiorek (94), Bronisława Słup (93), Michał Stolarczyk (), Maria
Wójcik (85), Antonina Zdebska (88), Stanisław Ożóg (73), Kazimierz Szłakowski (62), Janina Trzcińska (68), Włodzimierz Kutyba (64), Roman Binek (72), Franciszka Świądro (96), Franciszek Burkat (65), Kazimierz Dudek (65), Józef Góralczyk (88), Janina Karolewicz (72), Jadwiga Bętkowska (94), Leon Patraszewski
(85), Wiesław Strączek (62), Krystyna Merklinger (77), Mirosława Proć (77), Dymitr Andrusiewicz (88), Dorota
Łazarz (80), Aleksander Kaczmarczyk (63), Irena Czop (43), Helena Major (71)
- Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Tadeusz Haja & Katarzyna Chełstowska; Krzysztof Zagórski & Ewa Kania; Leszek Dobosz & Beata
Polewka; Grzegorz Piekarski & Iwona Proficz; Aleksander Prusek & Agnieszka Policht; Andrzej Oleksy
& Edyta Kluska; Sławomir Stefan & Agnieszka Dańczyńska; Krzysztof Pałka & Beata Półtorak; Grzegorz Fijałkowski & Anna Sikorska; Adam Dąbrowa & Wioletta Sznajder

Sakramentu Chrztu Św. dostąpili:
Kamila Krępska, Weronika Korzeń, Maciej Krzemyk, Michał Chorobik, Bartosz Burek, Jan Kornecki, Milena Szmudzińska, Adrian Piekarz, Anita Góra, Monika Kurowska, Dominik Stępkowski, Krzysztof
Marczyk, Michalina Grabiasz, Mateusz Kosiba, Marcela Wasilewska, Gabriela Słabosz, Patryk Zięcina, Zuzanna Wodniak, Michał Pułczyński, Joanna Relich, Klaudia Wątroba, Zuzanna Majcherczyk, Katarzyna
Świętkowska, Aleksandra Ogrodnik, Emilia Gruszczyńska, Krzysztof Wilk, Angelika Trębacz, Grzegorz Słupski,
Bartłomiej Fabian, Wanda Sych
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Z DZIEJÓW
PARAFII

Odcinki poprzednie doprowadziły relację do roku
1924. Ostatni opowiadał o urządzeniu wnętrza kościoła;
w niniejszym będzie mowa o budowie cmentarza, co jak się okaże - było prawie tak samo trudne do przeprowadzenia, jak i budowa kościoła.
Zanotował ks. Karabuła w parafialnej Kronice:

Kiedy już w kościele zrobiło się przyjemniej, zabrałem się do robienia cmentarza. Uprosiłem Radę
Gminną o ofiarowanie placu pod cmentarz i uprosiłem
o zamianę Nazima z gminą, abym mógł uzyskać plac
pod budowę plebanii około kościoła. Równocześnie starałem się o nabycie gruntu dla utrzymania księdza od
Państwa Dziedziców Ziobrowskich i Pani Dziedziczki Miziewiczowej, naturalnie nie znając zupełnie gleby jako
nietutejszy. Grunt dostałem, ale nie wiem, czy moi następcy będą tego samego zdania co i ja - nic nie wart szczególnie od Dziedziczki z Jugowic. Albo w nim nic
nie robić, tylko go zalesić, lub dobrze zdrenować, na co
następcy może będą mieć odpowiednią kwotę lub łatwiejszy sposób (fosy porobić, szlaką głęboko wysypać, wierzch
tym mułem piaszczystym zasypać), lub czas. Postarałem
się o obie uchwały Rady Gminnej i wraz z Naczelnikiem
Gminy, Panem Krępą, udaliśmy się do Wieliczki. Rada
Powiatowa zatwierdziła (uprzedziłem przed posiedzeniem
Starostę, złożyłem mu wizytę i powiedziałem, prosząc,
po co do niego przyszedłem; ponieważ jest Przewodniczącym Rady Powiatowej, aby mi tę sprawę dzisiaj załatwił. Jako 1-sza sprawa na posiedzeniu była uchwała Rady
Gminnej w Borku). Potem zacząłem na tym placu robić
cmentarz. Otrzymałem na to pozwolenie ze Starostwa.
Komisja przyjechała, zbadała teren, zatwierdziła go.
Ja z dziećmi szkolnymi wybierałem własnoręcznie rów
odmierzony przez inżyniera Sody fabryki Pana Wadasa.
Tutaj borkowscy obywatele poczęli mnie uczyć
i hamować mój zapał. Przyszła Komisja z Gminy i powiedzieli: cmentarz będzie na tym miejscu, ale zaraz od
drogi, to jest pół cmentarza od północy - suchy, a pół od
południa - mokry; to, co jest od mostku w górę nad rzeczką, a to - co Xiądz wykopał rów - to niech sobie zawali.
Nie było co robić, trzeba było zawalić i czekać, co dalej
z tego wyniknie. Tymczasem ludzie ubodzy poczęli szemrać na bogatych, że to mokre miejsce, że ich chcą po
śmierci topić. Bogaty zapłaci i będzie na górze w suchym piasku, a ubogi musi leżeć w wodzie. Znów przyszli do mnie radni i powiedzieli mi, że się zgadzają na

miejsce przeze mnie obrane, ale mnie za tamto powiedzenie nikt nie przepraszał. Wziąłem się do roboty
i znów dzieci szkolne zwołałem, odwaliliśmy dawniej zasypane rowy, poszedłem do geometry Bobrowskiego
w Podgórzu - poprosiłem w fabryce Sody o konie - przyjechał, odmierzył to, co już Wadas wytyczył, mapki porobił. Poszedłem do Starostwa po Komisję - poprosiłem
fabrykę Sody o konie - fizyk przyjechał, cmentarz zatwierdził. Gdyż w międzyczasie obwiodłem drutem kolczastym od Korby i 6 mm od Pana Dyrektora Epsteina
grubym (część obecnie ktoś skradł), wystawiłem kostnicę ze szlaki, na którą furmanki posłali Korba, Znamirowski, Gorylka. Przy kostnicy pracowali Bartyzele
I-szy i II-gi, Trzaska, Lasek, Sałakowski; ja nosiłem szlakę, aż mi krew z rąk szła, gdyż to była mieszanina
z wapnem i trzeba było w rękach szafle nosić. Zrobiłem
dojazd, woziłem na tę drogę na taczkach piasek, dwóch
nakładało do dwóch taczek, a ja sam woziłem; zrobiłem
most, na plecach nosiłem te sosny, gdyż nie pożyczył mi
wózka - choć o to prosiłem - jeden z obywateli z Borku,
bo - jak powiedział - boję się, aby mi się nie zepsuł.
Dopiero z domu zobaczył to Korba i syna z koniem przysłał i resztę - coś 3 sosny - zawieźliśmy na wozie. Przysypaliśmy szlaką dojazd, w fabryce Sody zrobili krzyż
i cmentarz gotów w przeciągu 2 miesięcy. Komisja,
o której wspomniałem, przyjechała i cmentarz zatwierdziła. Ścieżki i drogi wytyczył Pan Ziobrowski, przyjechawszy z uczniami ze szkoły ogrodniczej, potem ja
z dziećmi drogi, ścieżki odryliśmy łopatami, wkoło granice obsadziliśmi z dziećmi akacjami młodymi ze dworu
od Ziobrowskiego. Poprosiłem go o to, dzieci szkolne
w dniu wolnym wyrywały, a na wieczór zawieźliśmy pod
cmentarz, a w następny dzień z kościelnym po południu
sadziliśmy (coś około 3 dni). Jakoś w pierwszych dniach
lutego przyjechał zobaczyć, co mi się w Borku dzieje,
Xiążę Metropolita. Powiedziałem, że cmentarz gotów,
zabrał mnie autem ze sobą, a ponieważ to był bardzo
piękny dzień, mroźny a słoneczny, szędzielina była gruba na drzewach, więc kiedy zajechaliśmy pod cmentarz
i spoglądnęli na kostnicę, domek piękny pod lasem, na
ogrodzenie: akacje z grubą szędzieliną przepięknie odgradzały cmentarz od reszty pola i lasku, to Xięciu Metropolicie, gdy już stanął pod laskiem przy kostnicy
i spojrzał na ten śliczny ogród, spodobało się niezmiernie i powiedział, żem piękne miejsce obrał i pięknie ogrodził. Alem nie powiedział, kto to wszystko własnoręcznie, jak jaki robotnik, robił.
Kiedy cmentarz był już gotów, zabrałem się…
O tym, do czego “zabrał się” ks. Karabuła, dowiecie się Państwo z kolejnego odcinka dziejów naszej parafii. Już dziś zapraszam do lektury i - może nieco większej - ofiarności (jeśli to możliwe) przy wolnych datkach
za nasze wspólne pismo; musimy mieć je za co wydawać. A chyba warto, prawda?

EMIL ORZECHOWSKI
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Boży ołówek
Wakacje, wakacje... I dla większości z nas, z wyjątkiem studentów, już po wakacjach. Zaczął się nowy
rok szkolny. Ten stan rzeczy przyjęliśmy raczej bez większego aplauzu. Ale panta rhei - wszystko płynie. Odpoczęliśmy, są w nas ciągle żywe wspomnienia miłych
chwil spędzonych ze znajomymi, w górach, nad morzem, gdzieś na wsi, w Paryżu, Wiedniu czy Budapeszczie.
A teraz ora et labora, czyli “módl się i pracuj”, no i...
baw się.
Postaraj się nie zmarnować tego roku. Nigdy nie
wiadomo, co się w życiu może przydać, i z pozoru niepotrzebne wiadomości mogą zostać wykorzystane.
No, ale dość moralizowania. Masz własny rozum, myślę, że wiesz, co dla ciebie jest najlepsze i potrafisz wykorzystać swoje talenty. Rób, co możesz, jak najlepiej
potrafisz, a resztę zostaw Bogu.
Matka Teresa kiedyś tak powiedziała: Zawsze
mówię, że jestem Bożym ołówkiem w dłoniach Boga.
On jest Tym, który wszystko obmyśla. On jest Tym,
który pisze. On dokonuje wszystkiego - a to naprawdę trudne - czasem ołówek jest złamany. Musi go
wtedy trochę bardziej zaostrzyć.
Bądź jednak małym narzędziem w Jego rękach,
aby mógł posługiwać się tobą w każdym czasie, na każdym miejscu (...). Musimy Mu tylko powiedzieć “Tak”.

R.U.

... na srebrnej tacy...
W tym numerze chciałabym zwrócić uwagę na
filmy, które oglądamy tak często. Nie jest to złe, jeżeli
się to robi umiejętnie i z umiarem. Myślę , że każdy
z nas zna tę granicę.
Ja chciałabym powiedzieć o czymś innym, co
mnie zastanowiło - o naszej ocenie postaw bohaterów
oraz pewnych sytuacji, z jakimi spotykamy się w filmach.
Z własnych obserwacji oraz z rozmów z innymi zauważyłam, że najczęściej jest tak, iż naszych ulubieńców łatwo usprawiedliwiamy, choćby ich zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. A przecież, jak powiedział
jeden z moich znajomych, filmy często podają na srebrnej tacy to, co życie serwuje w nocniku. Myślę, że warto
się zastanowić nad tymi słowami.

R.U.

Tajemnica

Tak wielu rzeczy nie potrafimy wyjaśnić,
tak dużo jest dla nas - tajemnicą.
Jak powstał świat? Kiedy się sk
ończy?
skończy?
Pytań ogromna ilość.
Odpowiedzi nie znajdziesz w ogóle.
Tajemnic jest mnóstwo na świecie
- i poza nim.
I w nas, i o nas, i wok
ół nas.
wokół
Lecz wszystkie podobne mają epitety:
nigdy do kkońca
ońca nie wytłumaczone,
nigdy całk
owicie nie poznane,
całkowicie
niewyjaśnione, niewiadome.
Jest tajemnic wiele, całe mnóstwo.
Lecz zastanawiam się nad jedną:
Jak Jezus z całą swą wielką miłością
zmieścił się w tak małym opłatk
u.
opłatku.
A.K.
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Powakacyjny

POSŁANIEC dla Dzieciaków

MALI CZYTELNICY!
Witaj szko³o,
szkoda, ¿e nie
na weso³o!

Witajcie
po wakacjach!

Pełni sił i wiary w siebie, rozpoczynajmy nowy rok
szkolny z Bogiem i z najmilszą
z matek - Mar yją, dziękując
Bogu za udane wakacje, pomyślcie, ofiarując modlitwę, o tych
rówieśnikach, którzy przeżyli
szok fali powodziowej i nie są tak
radośni jak wy.
Brak przyborów szkolnych, nawet budynku
szkolnego w niektórych przypadkach,
nie nastraja ich optymizmem.
Nie narzekaj, że brak ci czegoś
do szkoły. Pomyśl o tych dzieciach,
które są w tragicznej sytuacji
i ofiaruj swoje niedostatki Bogu
właśnie za nie.

MIESIĄC
RÓŻAŃCOWY.
Rozpoczął
się
miesiąc poświęcony
Matce Bożej Różańcowej. Jesteś jej dzieckiem
więc przychodź chętnie,
ona Cię wysłucha i obdarzy łaskami.

Maryjo gdzie jesteś ?
W moim sercu próśb wiele.
Gdzie jestem ? Moje dziecko.
Czekam tęsknie w kościele.
Otwieram dla Ciebie ramiona.
Zauważ Mnie, jestem Ciebie spragniona.
Marysia

Czy zauważyłeś ? Jesteś wyróżniony!

Może wiesz, a może nie wiesz.

To właśnie do dzieci Matka Boża zwraca się ze
szczególnymi prośbami. Bądź dumny, ale równocześnie bardzo Jej zobowiązany.

1. Czy potrafisz podać nazwę
państw, w których Matka Boża
objawiając się prosiła o odmawianie różańca?
2. Który dzień tygodnia jest po-

Kupony z odpowiedziami należy składać do skrzynki
redakcyjnej, w terminie do 31 października 1997.

święcony Maryi ?
3. O co prosi najczęściej Maryja
w objawieniach XIX i XX w.
Najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone drogą losowania.
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Imię ................................. Nazwisko .............................................
Adres ...........................................................................................
Pytanie 1: ...................................................................................
Pytanie 2: ...................................................................................
Pytanie 3: ...................................................................................

POSŁANIEC ZWYCIĘSKIEJ

19

INFORMACJE Z PARAFII MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
Adres parafii: ul. Zakopiańska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 266 - 38 - 50

Msze Św.:
w Niedziele i Święta:
w dni powszednie:

Kancelaria parafialna czynna :
poniedziałek10. 00 - 11. 00
wtorek
16. 00 - 17. 30
środa
16. 00 - 17. 30
czwartek
10. 00 - 11. 00
piątek
9. 00 - 11. 00
sobota
10. 00 - 11. 00

16. 00 - 17. 30
- sprawy cmentarne

7.00
6.30

9.00
7.00

10.30
18.00

12.00

18.00

Sakrament Chrztu św. w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielę
miesiąca na Mszy św. o godz. 14.00. Katecheza chrzcielna dla rodziców i
rodziców chrzestnych we czwartek przed III niedzielą o godz. 19.00
w sali obok kancelarii.
Poradnia Życia Rodzinnego:
dla narzeczonych: poniedziałek godz. 16.00 - 17.30, dla małżonków:
poniedziałek godz. 17.30 - 18.30
Kursy dla narzeczonych: I, II, III i IV wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 20.00
Msza św. z modlitwą w intencji o poszanowanie życia w Ojczyźnie:
I sobota miesiąca, godz. 18.00
Biblioteka: niedziela godz.10.00-12.00

WARTO PRZECZYTAĆ

„...Dzięki Ci, drogi Boże
Za wszystko co mi dałeś
Za wszystko, co mi odebrałeś
I za wszystko, co mi zostawiłeś... „
( Źródło nieznane )

Czy może napisać optymistyczna ksiażkę matka,
która w krótkim czasie traci dwóch synów, a trzeci na
wiele lat odchodzi z domu wyrzekajac się nawet nazwiska. A jednak Barbara Johnson udowadnia nam, że to
możliwe, opisujac swoje życie w książce pod wymownym tytułem:
“Cierpienie jest nieuniknione, lecz udręka to sprawa
wyboru, A WIĘC przypnij do kapelusza kwiat pelargonii i badź szczęśliwa” (Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 1995).

Autorka nie od razu potrafiła pogodzić się z ciosami, które na nią spadały, bo, jak zatytułowała jeden
z rozdziałów, „Nie pamiętam, żebym prosiła o to wszystko”. Ta książka jest zapisem jej jedenastoletniej walki
o odzyskanie syna, godzenia się z własną chorobą (zachorowała na cukrzycę) i nadchodzącą starością, ale
także świadectwem wielu załamań, gdy wydawało jej
się, że na zawsze podda się rozpaczy. Jednak Barbara
odnalazła w końcu swoją drogę i razem z mężem pomaga innym rodzinom znajdującym się w podobnej sytuacji.
„ ...Gdy życie staje się trudne... po pierwsze nie
próbujcie rozwiązać wszystkiego sami. Nie walczcie
zajadle i nie wpadajcie w rozpacz. Przestańcie się zadręczać i nie narzekajcie. Zróbcie tyle, ile się da, a następnie oddajcie sprawę w ręce Boga. Zaufajcie Mu On was nie zawiedzie. Moźecie na Nim polegać. Przestańcie się martwić i pozwólcie Mu działać...”.
Ale to tylko pierwszy krok. Następne znajdziecie
w tej niezwykłej książce, która aż skrzy się od radości
i dowcipnych rad chętnie cytowanych przez autorkę.
„... Bo tylko niektórzy uczą się na błędach innych ludzi,
reszta z nas musi być właśnie tymi innymi...”

WANDA BAZIOR

K ażdy numer „Posłańca” wydawany jest dzięki ofiarom parafian, składanym przy jego dystr ybucji - Bóg zapłać
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