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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

OJCA �WIÊTEGO JANA PAW£A II
W POLSCE  5-17 CZERWCA 1999 ROKU

5 czerwca przylot do Gdañska
6 czerwca Pelplin, Elbl¹g, Licheñ
7 czerwca Licheñ, Bydgoszcz, Toruñ
8 czerwca E³k,
9 czerwca chwila wytchnienia
10 czerwca Siedlce, Drohiczyn, Warszawa
11 czerwca Warszawa
12 czerwca Sandomierz, Warszawa
13 czerwca Warszawa, Radzymin
14 czerwca £owicz,

Sosnowiec (19.55 odlot do Krakowa)
20.25 przylot do Krakowa i przejazd do rezy-

dencji metropolity krakowskiego

15 czerwca (wtorek)
9.30 msza �w. z homili¹ na B³oniach z okazji

1000-lecia Archidiecezji Krakowskiej
12.15 powrót do rezydencji metropolity krakowskiego
16.55 odlot do Gliwic
17.55 przylot do Gliwic
18.15 spotkanie ze zgromadzonymi i pozdrowienie
19.30 powrót do Krakowa
20.30 przylot do Krakowa i przejazd do rezydencji

metropolity krakowskiego

16 czerwca (�roda)
8.25 odlot do Starego S¹cza
9.05 przylot do Starego S¹cza
10.00 msza �w. z homili¹ i kanonizacja b³. Kingi
16.40 odlot do Wadowic
17.50 wizyta w bazylice Wadowickiej
18.20 spotkanie z mieszkañcami i pozdrowienie
19.45 powrót do Krakowa
20.10 przylot do Krakowa i przejazd do rezydencji

metropolity krakowskiego

17 czerwca (czwartek)
7.30 msza �w. w kaplicy metropolity krakowskiego

- nawiedzenie grobu rodziców na Cmentarzu
Rakowickim

13.00 po¿egnanie na zakoñczenie wizyty
(lotnisko Balice)
- po¿egnanie przez w³adze ko�cielne i pañstwowe
- przemówienie Ojca �wiêtego

14.00 odlot do Rzymu
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Nie jest ³atwo pisaæ o cz³o-
wieku, który z woli Opatrzno�ci
Bo¿ej zosta³ wybrany papie¿em.
Ca³y Ko�ció³ patrzy teraz na niego
jak na swojego ojca, nauczyciela
i pasterza, widz¹c w nim opokê -
fundament jedno�ci i prawdy.
Z drugiej jednak strony serce nie
pozwala milczeæ, pragnie dzieliæ
siê refleksj¹, która rodzi siê z tak
niedalekich - obecnie tak ju¿ �od-
leg³ych� wspólnych spo-
tkañ, modlitw, liturgii, na-
rad i kap³añskiej pracy,
s³uchania konferencji, ho-
milii, przemówieñ, patrze-
nia z bliska na ¿ycie tego,
który mia³ siê staæ Piotrem
naszych czasów.

... Pos³ugiwanie Ludowi
Bo¿emu Ksiêdza Kardyna-
³a z³¹czone by³o od same-
go pocz¹tku z dwoma do-
nios³ymi wydarzeniami:
tysi¹cleciem chrze�cijañ-
stwa w Polsce i Soborem
Watykañskim II...
W okresie soboru Ko�ció³
Chr ystusowy - jeden,
�wiêty, katolicki i apostol-
ski - wzmacnia³ siê we-
wnêtrznie i równocze�nie otwiera³
siê na �wiat, nawi¹zuj¹c dialog
z braæmi od³¹czonymi, rozmawia³
z przedstawicielami ró¿nych wy-
znañ i religii, wyci¹ga³ d³oñ nawet
do tych, którzy nie przyznawali siê
wprost do wiary w Boga, chcia³ byæ
domem pojednania i braterstwa,
miejscem spotkania ca³ej rodziny
ludzkiej. Te fakty i prze¿ycia, któ-
rych by³ �wiadkiem i uczestnikiem,
wywar³y na m³odym pasterzu kra-
kowskiej owczarni niezatarte wra-

CA£Y DLA BOGA
I LUDZI

¿enie, nauczy³y go uniwersalizmu,
widzenia problemów ca³ego Ko-
�cio³a powszechnego, co stanowi
cechê charakterystyczn¹ w jego
dzia³alno�ci pasterskiej... Obok g³ê-
bokiej mi³o�ci do Ko�cio³a po-
wszechnego z Ojcem Swiêtym na
czele, ¿ywi³ Ksi¹dz Kardyna³ w du-
szy gor¹cy i zawsze �wie¿y pietyzm
dla serc Ko�cio³a krakowskiego,
którego by³ pasterzem. Jest to co�
tak mocnego i charakterystyczne-
go w jego ¿yciu, ¿e niepodobna
o tym nie wspomnieæ. Niemal w
ka¿dym przemówieniu Ksiêdza

Kardyna³a daje o sobie znaæ ser-
deczne przywi¹zanie do starego
i nowego Krakowa, do jego wiel-
kiej kultury i tradycji, dla jego Alma
Mater, dla jego �wiêtych: Stanis³a-
wa, Jadwigi Królowej, Jana z Kêt.
Symbolem tego Ko�cio³a, jakby ¿y-
wym jego pomnikiem, jest Katedra
Wawelska z relikwiami Biskupa
Mêczennika. Wszystko, co siê
w niej znajduje: na ziemi i pod zie-
mi¹, stanowi historiê Narodu, g³osi
jego wielko�æ i chwalê... W czasie

ca³ego swojego pasterzowania czu-
wa³, aby katedra na Wawelu, od-
wiedzana ka¿dego dnia przez licz-
ne wycieczki, nie zamieni³a siê w
muzeum i obiekt turystyczny, ale
pozosta³a domem modlitwy, miej-
scem spotkania biskupa z wierny-
mi... Obejmuj¹c stolicê �w. Stani-
s³awa w Krakowie, ksi¹dz arcybi-
skup Karol Wojty³a za najwa¿niej-
sze w swoim pasterzowaniu uwa-
¿a³ to, ¿e aby skutecznie przepro-
wadziæ dzie³o odnowy Ko�cio³a,
�trzeba tworzyæ razem�. I dlatego
czêsto pyta³ siebie i drugim zada-

wa³  pytanie, co nale¿y ro-
biæ, aby Ewangelia jesz-
cze bardziej wchodzi³a w
sprawy ludzi wspó³cze-
snych, w jaki sposób uka-
zywaæ jej piêkno i zna-
czenie w ¿yciu cz³owie-
ka, rodziny i narodu, jak
przekonaæ �wiat, ¿e na-
uka Chrystusa jest jedyn¹
drog¹ do prawdziwego
pokoju i mi³o�ci we
wszystkich jej wymia-
rach. Uwa¿a³ bowiem, ¿e
czasy, w których ¿yjemy,
wbrew pozorom, g³o�niej
wo³aj¹ o Boga ni¿ kiedy-
kolwiek dot¹d.

... Zna³ i rozumia³ m³o-
dzie¿ dog³êbnie, umia³ jej

s³uchaæ, prowadziæ j¹, wskazaæ
drogê. Niejednokrotnie stawa³
w obronie m³odzie¿y, ale równo-
cze�nie otwiera³ jej oczy na wszyst-
kie niebezpieczeñstwa m³odego
wieku, mówi³ szczerze o zagro¿e-
niach i wielkich pokusach od we-
wn¹trz i od zewn¹trz, zachêca³ do
walki z sob¹ i ze �wiatem o spra-
wiedliwo�æ, prawdê,uczciwo�æ,
o czys to�æ i szlachetno�æ. W epo-
ce cywilizacji konsumpcyjnej uka-
zywa³ m³odym trudne idea³y, od-
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wa¿nie stawia³ przed nimi chrze�ci-
jañski obowi¹zek d¹¿enia do �wiê-
to�ci.

... Niezapomniane by³y spotkania
z osobami samotnymi i chorymi.
Spotkania z cierpi¹cymi by³y dla
Ksiêdza Kardyna³a - jak sam wyzna³
- wstrz¹saj¹ce swoj¹ ludzk¹ tre�ci¹
i do g³êbi przejmuj¹ce. Ukazywa³y
mu, jak¹ moc¹ w ¿yciu cz³owieka
jest wiara, i jak ta moc daje znaæ
o sobie w³a�nie w s³abo�ci... Patrzy-
my na was z mi³o�ci¹. I pragniemy
wam w naszej chrze�cijañskiej
wspólnocie tê mi³o�æ
�wiadczyæ.
By³ Pasterzem ca³ej
owczarni, my�la³ o ka¿-
dej wspólnocie wier-
nych, od nikogo siê nie
odcina³. Nigdy siê nie
oszczêdza³, mówiono,
¿e rozsadza go dyna-
mizm; ale równocze-
�nie by³ spokojny i ³a-
godny, umiejêtnie
wci¹gaj¹cy wszystkich
do dzia³ania w jasno
wytyczonym kierunku.
Uwa¿a³, ¿e praca jest
pierwsz¹ ofiar¹, któr¹
ka¿dy cz³owiek sk³ada
Bogu, i jest tak¿e
pierwsz¹ ofiar¹, któr¹
kap³an jako duszpa-
sterz powinien z³o¿yæ Najwy¿sze-
mu. Na pytanie, sk¹d ma te niespo-
¿yte si³y, odpowiada³ krótko: �Pan
Bóg daje�.
Wyznaj¹c zasadê, ¿e trzeba tworzyæ
razem, sam pierwszy pracowa³ od
rana do nocy, daj¹c przyk³ad, jak
nale¿y ofiarnie s³u¿yæ Bogu i lu-
dziom w budowaniu Ko�cio³a-
wspólnoty, który jawi³ mu siê jakby
jedno wielkie serce.
... Z pos³ug¹ duszpastersk¹ je�dzi³
po ca³ej Polsce. Po�wiêca³ ko�cio-

³y, o³tarze, dzwony, organy, pleba-
nie, koronowa³ obrazy Matki Bo-
¿ej.

... Przez wiele lat celebrowa³
w Nowej Hucie pasterkê pod go-
³ym niebem, na tle wysokich pie-
ców, od których noc¹ bij¹ ³uny,
w pobli¿u o�nie¿onych drzew lub
przy podmuchu grudniowego
wiatru. Ludzie gromadzili siê za-
wsze tysi¹cami bez wzglêdu na
pogodê, aby razem ze swym Pa-
sterzem prze¿yæ �wiêt¹ noc Bo¿e-
go Narodzenia.

... Bliska jego sercu by³a uroczy-
sto�æ Bo¿ego Cia³a. Rano odpra-
wia³ mszê �w. na zewn¹trz Kate-
dry Wawelskiej, a nastêpnie pro-
wadzi³ procesjê do czterech o³ta-
rzy. Przy ka¿dym g³osi³ s³owo
Bo¿e, po�wiêcone Euchar ystii
i Jej znaczeniu dla wspó³czesne-
go cz³owieka. W procesji tej
uczestniczy³y dziesi¹tki tysiêcy
wiernych z ca³ego Krakowa. Na-
pawa³o go to wielk¹ rado�ci¹. Cie-
szê siê i dziêkuje wam, ¿e jeste-

�cie tutaj tak licznie zgromadze-
ni, ¿e Pan Jezus ma w naszym
mie�cie tylu uczniów, którzy daj¹
mu �wiadectwo, daj¹ �wiadectwo
obecno�ci Boga w �wiecie. Daj¹
�wiadectwo temu, ¿e bez mi³o�ci
nie jest mo¿liwe prawdziwe ¿ycie
ludzkie; ani osobowe ani miêdzy-
narodowe, ani rodzinne, ani spo-
³eczne.

... Za dobroæ i po�wiêcenie ludzie
odp³acali swojemu Arcypasterzo-
wi w podobny sposób. Na ka¿dym
kroku okazywali mu ¿yczliwo�æ

i serce. Jak¿e wymow-
ne by³y s³owa ks. infu-
³ata Bogdana Niem-
czewskiego, dziekana
Kapitu³y Metropolital-
nej, wypowiedziane
w K atedrze Wawel-
skiej w dniu ingresu,
a potwierdzone na-
stêpnie ca³ym piêtna-
stoletnim pasterzowa-
niem ksiêdza  Kardy-
na³a: �Cieszymy siê
Tob¹. Móg³by kto�
mo¿e powiedzieæ, ¿e
dlatego siê tak cieszy-
my, poniewa¿ wiemy,
jakie s¹ Twoje wielkie
zdolno�ci, jaka jest wy-
bitna twoja wspania³a
inteligencja, jaka g³ê-

boka twoja nauka. Ale do serc na-
szych przemawia raczej ta wielka
Twoja dobroæ, niezmierna, a taka
prosta, a taka bezpo�rednia, któ-
ra otwiera serca wszystkich i te
serca zdobywa na w³asno�æ. Dla-
tego te¿ cieszymy siê i serca na-
sze Tobie, Ukochany nasz Arcypa-
sterzu, ofiarujemy... �

Dla czytelników PZ
na podstawie ksi¹¿ki HABEMUS PAPAM

opracowa³a  Ewa Wo�ny
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MOJE SPOTKANIA
Z CHRYSTUSEM...

SPOTKANIE TRZECIE
- NA GÓRZE PRZEMIANY SERC

Dzisiejsza droga prowadz¹ca
na szczyt Góry Tabor niewiele ma
wspólnego z t¹ sprzed dwu tysiêcy
lat..., pokryta asfaltem..., rozszerzo-
na..., tak by u³atwiæ mo¿liwo�æ wy-
wiezienia i zwiezienia wszystkich za-
interesowanych pielgrzymów czy tu-
rystów, a którzy nie chc¹, lub nie
mog¹ podj¹æ trudu kilkukilometro-
wej, uci¹¿liwej wspinaczki po mean-
drycznym, jak wij¹cy siê w¹¿, trakcie
przeszywaj¹cym masyw górski.

Na szczycie naszej góry wzno-
si siê �wi¹tynia upamiêtniaj¹ca jed-
no z wielkich wydarzeñ z ¿ycia Chry-
stusa, które sw¹ wielko�ci¹ i wag¹
odcisnê³o g³êbokie piêtno na psychi-
ce i ¿yciu duchowym �wiadków.
To oni, wybrani nieprzypadkowo Apo-
sto³owie w konfrontacji z doznan¹
rzeczywisto�ci¹ prze¿yli dog³êbny lêk,
ale i niezwyk³y czar i zachwyt, który
rzuci³ ich na kolana i nakaza³ prosiæ o
pozostanie na tym niezwyk³ym miej-
scu. To tutaj Chrystus objawi³ kim jest
naprawdê, ukaza³ maleñki pierwia-
stek swej bosko�ci, tym, i ze wzglêdu
na tych, którzy ju¿ w niedalekiej przy-
sz³o�ci bêd¹ wezwani do dania �wia-
dectwa PRAWDZIE, której na imiê
JEZUS.

Przenie�my siê teraz my�lami
w czasie i przestrzeni i po ciê¿kim
dniu spêdzonym u boku Mistrza, spró-
bujmy odpocz¹æ. Jest upalna, sucha
noc. W oddali, na horyzoncie bez-
chmurnego nieba migoc¹ niezliczo-
ne tysi¹ce gwiazdy. Ogarnia nas znu-
¿enie. Umêczone powieki zamyka
sen. Nie wiemy jak d³ugo �pimy.
Niespodziewanie budzi nas Jego d³oñ
dotykaj¹ca naszych ramion i stanow-
czy szept - jedno niezwyk³e s³owo -
�WSTAÑ�, wypowiedziane indywidu-
alnie do ka¿dego z nas. Przygl¹daj¹c

siê Mistrzowi, s³yszymy przyciszony
g³os skierowany tym razem w stronê
wybranych. �Wstañcie� - to wezwa-
nie, któr ym zwraca siê do Piotra,
Jakuba i Jana.... Nie pyta czy chc¹ i�æ
z Nim. Oni powinni, ¿eby nie u¿yæ je-
dynie s³usznego okre�lenia: �oni mu-
sz¹�. A my...?, wyrywa siê z naszych
niespokojnych i niecierpliwych serc.
�Wy...! równie¿, ale tylko wówczas,
je¿eli chcecie uczyniæ wasz¹ wiarê
bardziej otwart¹...., dojrza³¹..., ugrun-
towan¹..., zrozumia³¹...� .
Teraz ju¿ wiem, dlaczego tylko do nas
wyrzek³ pojedyncze �wstañ�. Ka¿dy
nastêpny krok zale¿y od naszej decy-
zji. Mogê pozostaæ na miejscu i do-
koñczyæ przerwany sen..., mogê za-
wróciæ w stronê �wiata z³udzeñ i ilu-
zji, i i�æ w przeciwnym kierunku, byle
dalej od Niego..., ale mogê równie¿
wstaæ, i wolno w skupieniu i ciszy
pod¹¿yæ za tymi, których prowadzi
Pan..., to jedyna szansa, by tej niepo-
wtarzalnej nocy bardziej ni¿ kiedykol-
wiek zbli¿yæ siê swym potrzebuj¹cym
wnêtrzem do miejsca, które On
wskaza³, by wspi¹æ siê na szczyt
wzgórza PRZEMIANY SERC.
W gasn¹cej po�wiacie ksiê¿yca kro-
czymy za Nim, wyszukuj¹c oczyma
wiary �ladów, odci�niêtych na piasz-
czystej �cie¿ce, która ostro zaczyna
wznosiæ siê po stromym zboczu góry.
Minuta za minut¹, krok po kroku przy-
bli¿aj¹ nas w stronê miejsca przezna-
czenia, które wybra³ Mistrz. O �wicie
stajemy na wierzcho³ku góry. Piotr,
Jakub i Jan w pewnym oddaleniu od
Jezusa zmêczeni wêdrówk¹, roz³o-
¿ywszy siê wygodnie na ziemi, zapa-
daj¹ w krótki, nerwowy sen. On tym-
czasem ze wzrokiem wzniesionym w
górê zatapia siê w modlitwê, trwa
kolejne spotkanie Ojca i Syna w Du-
chu �wiêtym. W tej chwili ani Apo-
sto³owie, ani nikt inny nie jest Mu po-
trzebny. Najprawdziwsze i najpe³niej-
sze zespolenie z Ojcem, to jedyna
warto�æ, której teraz najbardziej po-
trzebuje, i z której czerpie moc do
pe³nienia zbawczych zadañ. Chrystu-
sowa modlitwa to pierwsza lekcja,

której nam dzi� udziela, pe³na skupie-
nia, oddania, bezgranicznego zawie-
rzenia i ufno�ci, dokonuj¹ca siê w ci-
szy serca i otaczaj¹cego �wiata, z dala
od gwaru, ha³asu, t³umu gapiów, za-
trzymuj¹cego siê na tym co zewnê-
trze, ma³o istotne, a gubi¹cego ca³¹
g³êbiê prawdy, któr¹ On w tym mo-
mencie wyra¿a i pragnie przekazaæ
zainteresowanym. Z pewno�ci¹
i w tej chwili brzmi¹ pe³ne Jego Sy-
nowskiej mi³o�ci s³owa: �Dziêkujê Ci
Ojcze, Ja wiem, ¿e Ty zawsze Mnie
wys³uchujesz...� W chwili, gdy trwa
to wielkie modlitewne uniesienie -
spotkanie Ojca z Synem, �twarz Chry-
stusa ja�nieje jak s³oñce, a odzienie
staje siê jasne jak �wiat³o...� (por. Mt
17). Potem przybywaj¹ dwaj wys³an-
nicy nieba, starotestamentowi mê¿o-
wie, s³udzy Najwy¿szego, by rozma-
wiaæ ze swym Stworzycielem, Panem
i Zbawicielem.
Mo¿e niezwyk³a �wiat³o�æ lub g³os
tocz¹cej siê rozmowy, a mo¿e rodz¹-
cy siê niepokój serca, podpowiedzia³
�pi¹cym Aposto³om, ¿e czas najwy¿-
szy, by przerwaæ sen i zacz¹æ obser-
wowaæ Mistrza, który nie dla kapry-
su, ani w³asnej przyjemno�ci niespo-
dziewanie zabra³ ich w �rodku nocy
ze Sob¹. Z pewno�ci¹ musia³ to uczy-
niæ z bardzo wa¿nych przyczyn, ale
jakich...? Ju¿ wiedz¹. Wystarczy³o tyl-
ko jedno spojrzenie, by ubogaciæ
i umocniæ ci¹gle zbyt s³ab¹ i chwiej-
n¹ wiarê. Teraz nie maj¹ ju¿ najmniej-
szych nawet w¹tpliwo�ci, a do�wiad-
czenie tej �wiat³o�ci emanuj¹cej
z ca³ej Jego Postaci, daje �wiadectwo



5P O S £ A N I E C  Z W Y C I Ê S K I E J3 / 9 9  ( 1 8 )

prawdzie Kim jest.... �wiadectwo ta-
kie zwala z nóg i nie pozwala nawet
na krótk¹ chwilê oderwaæ oczu od
ziemi. I jeszcze ten tajemniczy g³os
dobiegaj¹cy z samego serca nieba:
�To jest Mój Syn umi³owany, Jego s³u-
chajcie� (por. Mk 9). Czy w tej sytu-
acji mo¿e dziwiæ nas postawa prze-
ra¿onych Aposto³ów, którzy pragn¹
pozostaæ ju¿ na zawsze na szczycie
góry? Gdy po jakim� czasie podnios¹
g³owy, otaczaj¹cy �wiat wyda im siê
dziwnie szary i przygnêbiaj¹cy, pozba-
wiony tej wspania³o�ci i wielko�ci,
w której bezpo�rednio uczestniczyli.
�Wracajmy� - spokojny g³os Chrystu-
sa wyrywa ich z zadumy. Bezwiednie
ruszaj¹ za Nim przemierzaj¹c ten sam
szlak, którym przed kilkoma godzina-
mi wspinali siê na Górê Tabor. W pa-
miêæ swych serc wpisuj¹ przemienio-
ny obraz oblicz Mistrza oraz Jego
ostatnie s³owa, nakazuj¹ce im mil-
czenie o tym wydarzeniu a¿ do po-
wstania z martwych Syna Cz³owie-
czego.

I my równie¿ opuszczamy tê
niezwyk³¹ górê. Dobieg³ bowiem koñ-
ca czas naszego spotkania z Panem i
wybranymi Aposto³ami. Zakoñczy³a
siê równie¿ kolejna lekcja, jakiej
Chrystus udzieli³ nam wspó³cze�nie
¿yj¹cym. Ubogaceni powracamy w
otaczaj¹cy nas �wiat rzeczywistych
zadañ, problemów, celów, które
mamy spe³niæ w swym ¿yciu. Czy
potrafiê wykorzystaæ ten czas nieco-
dziennego spotkania, by ubogaciæ
swoje ¿ycie wewnêtrzne...? Czy zdo-
³am postawiæ najwa¿niejsze pytania
dotycz¹ce samej istoty mojego istnie-
nia..., mojego ¿ycia z wiary i wiar¹...?
Je¿eli tak, to obecno�æ na Górze
Tabor nie by³a przypadkowa, a trwa-
³y �lad odci�niêty na sercach, wyra-
¿ony zmian¹ naszego ¿ycia na lepsze
uka¿e prawdziwo�æ nazwy góry, na
któr¹ poprowadzi³ nas sam Chrystus:
- GÓRY PRZEMIANY SERC...

 X STANIS£AW

KRAKÓW: MAJ 1999 R.

WIECZYSTE �TAK�� BOGU

�Nie wy�cie Mnie wybrali, ale ja was
wybra³em i przeznaczy³em was na to,
aby�cie szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwa³�.

(J 15,16)

26 czerwca 1999 r. w naszej
wspólnocie zakonnej jak i w ca³ym
Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, prze¿ywaæ bêdziemy
radosn¹ uroczysto�æ wieczystych
�lubów. Siostry profeski a w�ród nich
nasza siostra Beata Sroka - katechet-
ka w szkole nr 49 i nasza parafianka
siostra Ma³gorzata Niedzielska, po-
�wiêc¹ siê umi³owanemu Bogu na
ca³e ¿ycie. Do tej wa¿nej chwili przy-
gotowywa³y siê przez okres 8 lat,
wspó³pracuj¹c z ³ask¹ Ducha �wiê-
tego, ³¹cz¹c modlitwê z prac¹ apo-
stolsk¹ aby na wieki powiedzieæ
�Tak� jedynemu Oblubieñcowi Jezu-
sowi Chrystusowi.

�luby s¹ szczególnym aktem
oddania siê Bogu, dlatego pierwsze
(które sk³ada siê po odbyciu roczne-
go postulatu i 2 �letniego nowicja-
tu) jak i wieczyste, sk³adane s¹
w sposób szczególnie uroczysty
z udzia³em rodzin i najbli¿szych. Bez-
po�rednio przed z³o¿eniem �lubów
siostry odprawiaj¹ 6�cio dniowe re-
kolekcje. W absolutnej ciszy i milcze-
niu, rozmawiaj¹ tyl-
ko z Bogiem pog³ê-
biaj¹c swoj¹ przy-
ja�ñ z Chrystusem.
Publiczna finalizacja
ca³kowitego po�wiê-
cenia siê Najwy¿sze-
mu Bogu, odbywa
siê w sercu Ko�cio³a
u stóp Maryi Królo-
wej Polski na Jasnej
Górze. Zawierzaj¹c
siebie i swoje powo-
³anie Tej, która od

zarania dziejów jest wzorem dosko-
na³ego na�ladowania Chrystusa �
Najlepszej z Matek i Oblubienicy Du-
cha �wiêtego; wypowiedziane s¹
s³owa wierno�ci wieczystej:
Na cze�æ i chwa³ê Trójcy Przenaj-
�wiêtszej, po�wiêcam siê ca³kowicie
Umi³owanemu nade wszystko Bogu
i �lubujê na ca³e ¿ycie: czysto�æ, ubó-
stwo i pos³uszeñstwo, wed³ug Kon-
stytucji Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi....

Ka¿de Zgromadzenie ma swo-
je Regu³y napisane przez za³o¿ycie-
la, które s¹ pomoc¹ w realizacji dro-
gi powo³ania zakonnego. Rodzina
Maryi opiera swoje ¿ycie na wska-
zaniach jakie zostawi³ Ks. Arcybiskup
Zygmunt Szczêsny Feliñski �za³o¿y-
ciel, obecnie S³uga Bo¿y � kandydat
na o³tarze. Z jego przebogatej spu-
�cizny pism i konferencji, które pisa³
nie tylko do swoich �duchowych
córek� ale do wszystkich,, siostry ko-
rzystaj¹ do dzisiaj. To co pisa³ po-
twierdzi³ �wiêto�ci¹ swojego ¿ycia.
Niech motto jego ¿ycia bêdzie za-
wsze ¿ywe u tych, które nied³ugo na
zawsze powierz¹ siebie Bogu:
�Có¿ mo¿e byæ doskonalszego � jak
na�ladowanie Chrystusa i staæ siê
podobnym Ojcu Niebieskiemu�

S. DOROTA
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Spe³niaj¹c ¿yczenia Ksiêdza
Proboszcza i pielgrzymów, dzielê siê
swoimi wra¿eniami z odbytej wspól-
nie w dniach 27 i 28 kwietnia piel-
grzymki do sanktuarium Matki Bo¿ej
w Lichemu ko³o Konina.

Wydaje siê, ¿e najpierw trzeba
podaæ kilka informacji historycznych
o tym sanktuarium, oraz ogólny jego
opis, dla tych, którzy go nie zna j¹.
Niezwyk³e s¹ wydarzenia, które spra-
wi³y, ¿e ma³a, nikomu nie znana wio-
ska pod Koninem sta³a siê z czasem
s³awnym sanktuarium maryjnym.
Oto, wed³ug miejscowego podania,
po wielkiej bitwie narodów pod Lip-
skiem w roku 1813, w której Napole-
on zosta³ pokonany przez przeciwn¹
mu koalicjê, na pobojowisku, w�ród
tysiêcy zabitych i rannych ¿o³nierzy,
le¿a³ tak¿e polski ¿o³nierz spod Koni-
na, Tomasz K³ossowski. Ciê¿ko ran-
ny, b³aga³ Matkê Bo¿¹ o ratunek.
Nagle objawi³a mu siê Matka Bo¿a,
w do�æ niezwyk³ej postaci, z bia³ym
polskim or³em na piersi, obieca³a mu
ocalenie i poleci³a by po powrocie
w rodzinne strony szerzy³ Jej cze�æ
w obrazie podobnym do tego, jaki wi-
dzia³ w tym objawieniu. - Rannym ¿o-
³nierzem zaopiekowa³a siê pewna
niemiecka rodzina. Kiedy odzyska³
zdrowie, powróci³ w rodzinne stro-
ny. Nie zapomnia³ o widzeniu spod
Lipska, d³ugo jednak nie móg³ zna-
le�æ obrazu Matki Bo¿ej, który odpo-
wiada³by widzianej wtedy postaci.
Dopiero w roku 1836, wracaj¹c
z pielgrzymki na Jasn¹ Górê, ku swo-
jej rado�ci w przydro¿nej kapliczce
zobaczy³ upragniony obraz Matki Bo-
¿ej, która mia³a na piersi wymalowa-
nego polskiego or³a. Za zezwoleniem
w³a�ciciela kapliczki zabra³ ten obraz
ze sob¹. Umie�ci³ go najpierw w swo-
im domu, a potem zawiesi³ go w po-
bliskim gr¹bliñskim lesie na so�nie
przy le�ne j �cie¿ce, by go udostêp-

PARAFIALNA
PIELGRZYMKA
DO LICHENIA

niæ ludziom, jak sobie tego ¿yczy³a
Matka Bo¿a. Szczególnie czêsto
przed tym obrazem modli³ siê pobo¿-
ny pasterz z pobliskiej wioski, nazwi-
skiem Miko³aj Sikatka. Temu to Miko-
³ajowi kilka razy objawi³a siê Matka
Bo¿a, polecaj¹c mu, by w Jej imie-
niu wzywa³ ludzi do poprawy ¿ycia,
do pokuty i modlitwy, oraz wyrazi³a
¿yczenie, by Jej obraz zosta³ przenie-
siony do ko�cio³a. Ludzie nie bardzo
dowierzali Miko³ajowi. - Kiedy jednak
w latach 1850 - 52 w ca³ej Europie
i w Polsce wybuch³a epidemia cho-
lery, powoduj¹c �mieræ ogromnej
liczby ludzi, przera¿eni ludzie z oko-
lic Lichenia przypomnieli sobie o ob-
razie Matki Bo¿ej w lesie i poczêli siê
t³umnie przed nim gromadziæ b³aga-
j¹c Matkê Bo¿¹ o ratunek. Matka
Bo¿a wys³ucha³a b³agania ludu, wie-
lu chorych cudownie odzyska³o zdro-
wie. Kiedy wie�æ o tych wydarze-
niach dotarta do Kalisza, biskup kali-
ski przys³a³ do Lichenia specjaln¹ ko-
misjê celem zbadania tych wyda-
rzeñ. Komisja ta stwierdzi³a wiele cu-
downych uzdrowieñ. Wtedy biskup
kaliski poleci³ przenie�æ obraz Matki
Bo¿ej z lasu do ko�cio³a w Licheniu.
By³ to wtedy ma³y, drewniany ko�ció-
³ek. Po przeniesieniu obrazu zaraza
usta³a. Wdziêczni za ocalenie wierni
z okolicznych wiosek przyst¹pili do
budowy nowego, murowanego ko-

�cio³a. Zosta³ on ukoñczony
w roku 1857 a w nastêpnym roku uro-
czy�cie przez biskupa konsekrowa-
ny. Od tej pory kult Matki Bo¿ej w li-
cheñskim ko�ciele zacz¹³ siê szybko
rozszerzaæ na ca³¹ okolicê. Od same-
go pocz¹tku przybra³ on charakter
pokutny i patriotyczny. W ciê¿kich
latach niewoli lud polski szuka³
u Matki Bo¿e otuchy i umocnienia.
Matkê Bo¿¹ z Lichenia zaczêto nazy-
waæ Matk¹ Bo¿¹ Bolesn¹ - Królow¹
Polski. - W roku 1949 biskup w³oc³aw-
ski, w którego diecezji znajduje siê
Licheñ, przekaza³ opiekê nad sank-
tuarium w Licheniu zgromadzeniu
zakonnemu Ksiê¿y Marianów. W la-
tach 60-tych kustoszem sanktuarium
zosta³ ks. Eugeniusz Makulski, kap³an
wielkiej gorliwo�ci, wielki czciciel
Maryi, maj¹cy nieprzeciêtne zdolno-
�ci organizacyjne, pomys³owo�æ
i energiê. Przyst¹pi³ on zaraz do roz-
budowy sanktuarium i rozszerzania
kultu Matki Boskiej licheñskiej na
ca³¹ Polskê. Owocem tej jego gorli-
wej pracy by³o to, ¿e ju¿ w roku 1967
Matka Boska licheñska zosta³a koro-
nowana koron¹ papiesk¹. Koronê
przys³a³ papie¿ Pawe³ VI, a koronacji
w dniu 15 sierpnia dokona³ wielki
Prymas Tysi¹clecia, ksi¹dz kard. Ste-
fan Wyszyñski. Sanktuarium licheñ-
skie zosta³o oficjalnie przez w³adze
ko�cielne uznane za sanktuarium
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Matki Boskiej Bolesnej - Królowej
Polski. - Od tej chwili kult Matki Bo-
¿ej licheñskiej zacz¹³ roztaczaæ coraz
szersze krêgi, tak ,¿e obecnie po Ja-
snej Górze Sanktuarium Matki Bo¿ej
w Licheniu jest najliczniej nawiedza-
nym przez pielgrzymów sanktuarium
Matki Bo¿ej w Polsce.

Cudowny obraz Matki Bo¿ej
znajduje siê w g³ównym o³tarzu ko-
�cio³a pod wezwaniem �w. Doroty.
Ko�ció³ ten rozbudowany przez
Ks. Makulskiego jest piêkny, bogato
i gustownie urz¹dzony. Obok ko�cio-
³a g³ównego stoi mniejszy ko�ció³ pod
wezwaniem Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej, w którym znajduje siê
kaplica cudownego krzy¿a �w., �wiê-
tokradzko zniewa¿onego w czasie
okupacji niemieckiej przez bezbo¿-
n¹ Niemkê, która do niego strzela³a.
- Doko³a tych ko�cio³ów na obszer-
nym terenie znajduje siê kilka kaplic,
z najwiêksz¹ kaplic¹ Matki Boskiej
Ostrobramskiej oraz wiele pomni-
ków, miêdzy innymi pomnik Ojca
�wiêtego, kardyna³a Wyszyñskiego,
b³. Jerzego Matulewicza, odnowicie-
la zgromadzenia ksiê¿y Marianów,
ks. Jerzego Popie³uszki, pomnik Soli-
darno�ci. - Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje Aleja Pamiêci upamiêtnia-
j¹ca mêczeñstwo i bohater-
stwo narodu polskiego.
Znajduje siê na niej
miêdzy innymi

cela �mierci �w. Maksymiliana Kol-
bego, miejsce upamiêtniaj¹ce
�mieræ polskich oficerów w Katyniu,
- s¹ wreszcie na tej alei tablice upa-
miêtniaj¹ce ró¿ne wa¿ne w naszej hi-
storii wydarzenia. Szczególn¹ uwagê
przyci¹ga wynios³a Golgota zbudo-
wana z setek tysiêcy kamieni zniesio-
nych z ca³ej Polski przez pielgrzy-
mów. Na szczyt tej Golgoty prowadzi
Droga Krzy¿owa. A¿ trudno uwierzyæ,
¿e to wszystko jest dzie³em ,jednego
cz³owieka, ksiêdza Makulskiego, któ-
ry te inwestycje zaplanowa³ i konse-
kwentnie doprowadzi³ do skutku.
Najnowszym pomys³em ksiêdza Ma-
kulskiego jest budowana obecnie po-
tê¿na bazylika, która ma byæ wotum
narodu polskiego na 2000 - lecie
chrze�cijañstwa. Ma to byæ jeden
z najwiêkszych ko�cio³ów na �wie-
cie. Ukoñczono ju¿ podziemn¹ kapli-
cê Trójcy Przenaj�wiêtszej, a obecnie
trwaj¹ prace nad umieszczeniem na
bazylice wieñcz¹cej j¹ kopu³y. Po-
�wiêcenia ca³ego Sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej w Licheniu dokona Ojciec
�wiêty 7 czerwca br. w czasie Jego
pielgrzymki do naszej Ojczyzny .

Wszystkie te tak liczne i niezwyk³e
dzie³a realizuje ksi¹dz Makulski
z dobrowolnych ofiar ludzi z ca³ej Pol-
ski. Na jednej ze �cian budowanej ba-
zyliki s¹ umieszczone tablice z nazwi-
skami szczególnie szczodrych ofia-
rodawców. Jest w�ród nich tak¿e na-
zwisko jednego z uczestników naszej
pielgrzymki, pana Eugeniusza Folty.
W zwi¹zku ze wzmo¿onym ruchem
pielgrzymkowym ksi¹dz Makulski
zbudowa³ ko³o Sanktuarium okaza³y
dom pielgrzyma, a dawna ma³a wio-
ska szybko siê rozbudowuje, powsta-
j¹ parkingi, jad³odajnie, a mieszkañ-
cy Lichenia buduj¹ swe domy z my-
�l¹ o przyjmowaniu w nich pielgrzy-
mów.
Jad¹c z pielgrzymk¹ do Lichenia po
drodze wst¹pili�my na Jasn¹ Górê,
gdzie wziêli�my udzia³ we mszy �w.
koncelebrowanej o godz. 10.30 w cu-
downej kaplicy. Pielgrzymów by³o
niewielu, poniewa¿ by³ to dzieñ po-
wszedni i to jeszcze w �rodku tygo-
dnia, dlatego nasi pielgrzymi mogli
wej�æ przed sam cudowny obraz
Matki Bo¿ej. Wielu wyznawa³o z ra-
do�ci¹, ¿e jeszcze nigdy nie byli tak

blisko Matki Bo¿ej na Ja-
snej Górze.

Do Lichenia przyjecha-
li�my po po³udniu. Za-

trzymali�my siê
najpierw oko³o

2 km przed
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W dniu 25 kwietnia odby³o siê
posiedzenie Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej. Pierwsz¹ jego czê�æ po�wiê-
cono sprawie duszpasterskiego przy-
gotowania naszej parafii przed wielki-
mi wydarzeniami, które bêd¹ prze¿y-
wane w naszej ojczy�nie i diecezji,
tj. Jubileusz 2000 roku oraz Milenium
Diecezji. Cz³onkowie Rady przedstawili
równie¿ propozycje w zakresie organi-
zacji Nabo¿eñstw Fatimskich, które s¹
zapocz¹tkowane w tym roku w naszej
parafii. Ponadto by³a mowa o Peregry-
nacji Obrazu Matki Boskiej Zwyciêskiej,
któr¹ bêdziemy prze¿ywali w roku przy-
sz³ym.

W dalszej czê�ci spotkania
ksi¹dz Proboszcz zapozna³ zebranych
z aktualnym stanem dzia³añ inwesty-
cyjnych prowadzonych przez parafiê.
Nale¿¹ do nich budowa ko�cio³a na os.
Kliny, budowa kaplicy przy ul. ¯ywiec-
kiej oraz prace porz¹dkowe na cmen-
tarzu.

Koñcowa czê�æ zebrania obej-
mowa³a sprawy zwi¹zane z organiza-
cj¹ kolonii letnich dla dzieci z naszej
parafii. Poruszono równie¿ problem
zapewnienia bezpieczeñstwa samo-
chodów na parkingu przy naszym ko-
�ciele.

Spotkanie zosta³o zakoñczone wspól-
n¹ modlitw¹.

MAREK REMBI�

Z POSIEDZENIA
RADY DUSZPASTERSKIEJ

Sanktuarium pod laskiem gr¹bliñ-
skim, i nawiedzili�my kaplicê upa-
miêtniaj¹c¹ to miejsce, gdzie kiedy�
by³ zawieszony na drzewie obraz
Matki Bo¿ej, i gdzie mia³ objawienia
pasterz Miko³aj Sikatka. Od tej kapli-
cy wiedzie przez las Droga Krzy¿owa
urz¹dzona przy asfaltowanej alejce.

Po przyje�dzie do Lichenia
i rozlokowaniu siê w dwóch domach,
w których mieli�my zarezerwowany
nocleg, udali�my siê do Sanktuarium
Matki Bo¿ej. Szczê�cie nam sprzyja-
³o, bo gdy�my wyszli z ko�cio³a, w³a-
�nie jedna z sióstr zakonnych pracu-
j¹cych przy Sanktuarium zaczyna³a
oprowadzanie grupy pielgrzymów,
pokazuj¹c wszystkie wy¿ej wspo-
mniane obiekty i obja�niaj¹c ich zna-
czenie. Do³¹czyli�my siê do tej gru-
py. Obja�nienia siostry by³y bardzo in-
teresuj¹ce i buduj¹ce. - Potem odpra-
wili�my Drogê Krzy¿ow¹ na Golgo-
cie, a wieczorem o godz. 19.00 wziê-
li�my udzia³ we mszy �w. koncelebro-
wanej w Sanktuarium Matki Bo¿ej li-
cheñskiej. Wnêtrze �wi¹tyni jest piêk-
nie i gustownie urz¹dzone, obraz
Matki Boskiej w g³ównym o³tarzu.
Obok o³tarza i na �cianach bocznych
w piêknych gablotach s¹ bardzo licz-
ne wota dziêkczynne. Prze¿yli�my
mszê �w. w podnios³ym nastroju,
pielgrzymów, mimo dnia powsze-
dniego by³o do�æ du¿o. G³ówny ce-
lebrans wyg³osi³ piêkne kazanie. W
�rodê 28 kwietnia wziêli�my udzia³
we mszy �w. o godz. 6.30 a po mszy
�w. zwiedzali�my buduj¹c¹ siê potê¿-
n¹ bazylikê. Przed bazylik¹ po prawej
stronie jest okaza³a rze�ba Trójcy
Przenaj�wiêtszej, a po lewej stronie
stoi wielki, spi¿owy pomnik Ojca
�wiêtego, przed którym klêczy ku-
stosz Sanktuarium wrêczaj¹cy Mu
makietê buduj¹cej siê bazyliki. - Na
zakoñczenie pielgrzymki w licheñ-
skim Sanktuarium jeden z pielgrzy-
mów zrobi³ nam wspólne zdjêcie
przed now¹ bazylik¹.
Po prze¿yciu podnios³ych chwil mod-

litwy przed cudownym obrazem Mat-
ki Boskiej Licheñskiej i po obejrze-
niu tylu piêknych obiektów otacza-
j¹cych Sanktuarium, wyra�nie odczu-
wa siê, ¿e Licheñ to nie tylko Sanktu-
arium maryjne, ale tak¿e szczególne
miejsce o wymowie patriotycznej
i narodowej.

Z Lichenia odjechali�my
o godz. 10.00 zmierzaj¹c do Niepo-
kalanowa, który jak wiadomo, jest
Sanktuarium Matki Bo¿ej Niepokala-
nie Poczêtej, stworzonym przez �w.
Maksymiliana Kolbego. Po trzygo-
dzinnej podró¿y dotarli�my do Niepo-
kalanowa. - Przed bazylik¹ Matki Bo-
¿ej znajduje siê spi¿owy pomnik �w.
Maksymiliana. Samej bazyliki niestety
nie mogli�my nawiedziæ, gdy¿ jest w
gruntownym remoncie. Obejrzeli-
�my wy�wietlan¹ panoramê narodo-
w¹, oraz muzeum po�wiêcone �w.
Maksymilianowi. Opu�cili�my Niepo-
kalanów o godz. 14.30, - do Borku Fa-
³eckiego wrócili�my przed godz.
20.00.

Dalek¹ podró¿ do Lichenia i z
powrotem w du¿ej mierze wype³nia-
li�my wspóln¹ modlitw¹, zw³aszcza
ró¿añcow¹ i �piewem. Czas siê nam
nie d³u¿y³. Na specjaln¹ pochwa³ê za-
s³uguje pan kierowca z Niepo³omic,
który by³ bardzo mi³y i kulturalny, je-
cha³ szybko i pewnie. Wszyscy piel-
grzymi byli z tej pielgrzymki bardzo
uradowani, wzbogaceni duchowo
i wdziêczni ksiêdzu proboszczowi za
jej zorganizowanie. Pielgrzymka zo-
stawia w nas niezapomniane wra¿e-
nia.

Na koniec nie od rzeczy bêdzie
podaæ adres, na który mo¿na prze-
sy³aæ ofiary na potrzeby Sanktuarium
Matki Bo¿ej w Licheniu. Oto on:

Kustosz Sanktuarium
ks. mgr Eugeniusz Makulski

62-563 Licheñ Stary k. Konina.

KS. JÓZEF KO£ODZIEJCZYK
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BIERZMOWANIE

w naszej parafii

Dzieñ 18 kwietnia 1999 na zawsze
pozostanie w pamiêci naszej rodziny.
Jest to kolejna data, która trwale wpisa-
³a siê w ¿yciorys mojego dziecka. W tym
dniu moja córka przyst¹pi³a do sakra-
mentu bierzmowania. Do ko�cio³a wy-
szli�my ju¿ o godz: 15.00,w �wi¹tyni pa-
nowa³ podnios³y nastrój, który udzieli³ siê
wszystkim.
By³ to dobry czas na zadumê i refleksjê.
Przez my�l przemknê³o mi ca³e ¿ycie cór-
ki: moment narodzin, chrzest, pierwsza
komunia �wiêta. Obecno�æ Boga w na-
szym ¿yciu radowa³a me serce.
Mszê �w. celebrowa³ Ks. Kardyna³ Fran-
ciszek Macharski. Z du¿¹ serdeczno�ci¹
zwraca³ siê do m³odzie¿y, a zadane

przez niego pytanie Czy chc¹ przyj¹æ sa-
krament bierzmowania?... i wypowie-
dziana przez niego odpowied� na za-
wsze zostanie w umys³ach tych m³odych
ludzi.
Dziêki duszpasterzom z naszej parafii
m³odzie¿ by³a przygotowana do tej wa¿-
nej chwili. My�lê, ¿e jest to pierwszy próg,
który m³ody cz³owiek �wiadomie prze-
kracza sam, chc¹c nadal obcowaæ z Bo-
giem.

MAMA

Zanim nast¹pi³ ten wa¿ny dzieñ,
od roku trwa³y przygotowania. Co ty-
dzieñ spotykali�my siê by pog³êbiæ swo-
j¹ wiedzê i wiarê. Dziêki nim nie zapo-
mnieli�my o kolegach i kole¿ankach
z dawnej szko³y. Trzy ostatnie dni spê-
dzili�my na bezpo�rednim modlitewnym
przygotowaniu, odnowieniu przyrzeczeñ
chrzcielnych i oczyszczeniu duszy. A¿
w koñcu nadesz³a niedziela. W skupie-
niu i w otoczeniu najbli¿szych uda³am siê
do ko�cio³a. Tam spotka³am moich ró-
wie�ników, którzy tak jak i ja byli bardzo
przejêci. Nasz¹ tremê potêgowa³ fakt, i¿
samego sakramentu bierzmowania mia³
dokonaæ Ks. Kardyna³ Franciszek Ma-
charski.
Przez umys³ przebiega³y bardzo szybko
s³owa i nauka ks. Bogdana Jelenia i prze-
kazywana przez niego wiedza. A mo¿e
Kardyna³ o co� zapyta?
Msza by³a bardzo uroczysta, a us³ysza-

Jedna forma modlitwy by³a Mu szczególnie bliska i droga - ró¿aniec. To-
warzyszy³a Mu ci¹gle jak brewiarz. Kardyna³ przesuwa³ jego ziarenka w
ko�ciele, w podró¿y i w Lasku Wolskim, kiedy po zachodzie s³oñca szed³
pomiêdzy drzewami, lub stoj¹c na wzgórzu wpatrywa³ siê w wie¿e bielañ-
skiego ko�cio³a.
Ta modlitwa stanowi tak¹ wielk¹ nasz¹ rado�æ, tak¹ wielk¹ nasz¹ ufno�æ.
Wszystko w ni¹ wk³adamy. Tym ró¿añcem ¿yjemy. Chodzimy z nim co dzieñ.
Wstajemy z nim budz¹c siê i k³adziemy siê z nim spaæ. Z tym ró¿añcem
w kieszeni chodzimy po ulicach miasta, spiesz¹c do biura albo do innego
warsztatu pracy. Z tym ró¿añcem siê nie rozstajemy. My�limy jego katego-
riami, bo kategorie ró¿añca s¹ to kategorie Ewangelii. Ca³a Ewangelia jest
w ró¿añcu. Ca³e ¿ycie Chrystusa i Jego Matki. I dlatego ró¿aniec jest nam
tak bliski i drogi.
By³o to prze¿ycie Chrystusa; w prostocie modlitwy i kontemplacji, w atmos-
ferze gor¹cej wiary i rado�ci chrze�cijañskiej, g³êboko wszczepione w tra-
dycjê Ko�cio³a, ci¹gle od Boga zstêpuj¹ce ku cz³owiekowi, ku ró¿nym po-
trzebom ludzkim.

Mo¿na je wyraziæ krótko s³owami �w. Paw³a �... Sta³em siê wszyst-
kim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskaæ dla Chrystusa...�.

EWA

ne s³owo mocno zapisa³o siê w mej pa-
miêci. Serce mocniej zabi³o w momen-
cie namaszczenia Krzy¿mem �wiêtym,
a tak¿e wzruszenie i rado�æ, ¿e dost¹pi-
³am tego sakramentu. Dziêkujê Bogu
i wszystkim za to.

MA£GORZATA WRONKA

Z niecierpliwo�ci¹ oczekiwali�my
przyjêcia sakramentu bierzmowania.
Jednak przyznajemy szczerze, ¿e nie s¹-
dzili�my i¿ przyjêcie Ducha �wiêtego bê-
dzie dla nas tak wielkim, duchowym
prze¿yciem. Kiedy dowiedzieli�my siê, ¿e
sakramentu Odnowy chrze�cijañskiej
udzieli nam sam Kardyna³, poczuli�my
siê wyj¹tkowo. Przez trzy dni poprzedza-
j¹ce bierzmowanie uczestniczyli�my
w nabo¿eñstwach, które przygotowywa-
³y nas do tego wydarzenia. Uroczysta
Msza �w. rozpoczê³a siê o godz: 16.00,
piêkna oprawa, �piew a tak¿e homilia
wp³ynê³y na g³êbokie prze¿ycie Naj�wiêt-
szej Ofiary. Znak krzy¿a uczyniony na
naszym czole by³ symbolem umocnienia
naszej wiary.
M³odo�æ jest trudna, czêsto Boga przys³a-
niaj¹ nam sprawy doczesne. W tym trud-
nym okresie wierzymy, ¿e Duch �wiêty
wleje w nas si³y, by�my trwali,by�my byli
mocni �moc¹ z wysoka�. W naszych se-
rach na zawsze wpisa³ siê moment otrzy-
mania Darów Ducha �wiêtego.

PAWE£ PIWOWARCZYK I MARCIN KÊPA
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W roku 2000 bê-
dziemy obchodziæ
wielkie jubileusze:
Narodzenia Jezusa
i jubileusz utwo-
rzenia metropolii
polskiej, czyli sa-
modzielno�ci Ko-
�cio³a w Polsce,
jak równie¿ utworzenia Diecezji krakow-
skiej.

Starania o metropoliê dla ziem pol-
skich, zosta³y zrealizowane przez Bole-
s³awa Chrobrego w 1000 roku. Przyczy-
ni³ siê do tego �w. Wojciech, przez swoj¹
�mieræ mêczeñsk¹. W Rzymie uznano go
za mêczennika i aprobowano polskie sta-
rania o utworzenie metropolii przy jego
grobie. Og³oszenie tego faktu dokonano
w 1000 roku w Gnie�nie. Og³oszono
pierwsz¹ w Polsce metropoliê gnie�nieñ-
ska i trzy nowe biskupstwa do niej nale-
¿¹ce: w Ko³obrzegu, Wroc³awiu i Krako-
wie.
W przypadku Krakowa chodzi jednak
bardziej o datê symboliczn¹, gdy¿ istnie-
je wiele poszlak wskazuj¹cych na to, ¿e
tu ju¿ wcze�niej istnia³o biskupstwo.
Wskazuje na to wiele ciekawych poszlak
historycznych. Mówi o tym �¯ywot �w.
Metodego� �...Ksi¹¿ê pogañski, silny bar-
dzo, siedz¹cy na Wi�le, ur¹ga³ wiele
chrze�cijanom i krzywdy im wyrz¹dza³.
Metody, kaza³ mu powiedzieæ: Dobrze dla
ciebie, synu, ochrzciæ siê z w³asnej woli,
aby� nie by³ ochrzczony przymusem w nie-
woli na ziemi cudzej. Tak te¿ siê sta³o....�
Ten tekst powsta³ nied³ugo po �mierci
Metodego (885 r.). Powstaje wiêc pyta-
nie: Jaki rzeczywisty wymiar mia³ chrzest
ksiêcia Wi�lan, o którym mowa? Czy kon-
sekwencj¹ nie by³o utworzenie biskup-
stwa w Krakowie? Zwolennicy takiej in-
terpretacji uzupe³niaj¹ jej wymowê inny-
mi poszlakami. Przypominaj¹ fragment
kroniki Galla Anonima, który wys³awia-
j¹c gorliwo�æ Boles³awa Chrobrego,
stwierdza, ¿e �za jego czasów, Polska
mia³a dwóch metropolitów�. Ow¹ drug¹
metropolia, obok ustanowionej w 1000
roku w Gnie�nie, mia³aby byæ metropo-
lia s³owiañska.

Panowanie czeskie w Krakowie,
pozostawi³o po sobie liczne �lady w bu-
downictwie sakralnym. Katedra na Wa-
welu dedykowana jest czeskiemu w³ad-
cy i mêczennikowi, �w.Wac³awowi. Je�li
katedra otrzyma³a Wac³awa za patrona,
to fakt ten musia³ mieæ miejsce przed ka-
nonizacj¹ �w. Wojciecha (999 r.). Gdyby
pierwsza katedra krakowska zosta³a
wzniesiona po roku 1000, jej patronem
zosta³by �w. Wojciech, a nie czeski w³ad-
ca, którego kult na naszych ziemiach siê
specjalnie nie przyj¹³. W roku 973 po-
wsta³y dwa czeskie biskupstwa: w Pra-
dze i O³omuñcu. Katedry w tych mia-
stach zosta³y dedykowane �w. Wac³awo-
wi. Byæ mo¿e w tym samym czasie, po-
wsta³a równie¿ katedra, a wiec i biskup-
stwo w Krakowie. Te hipotezê potwier-
dza jeszcze jeden fakt przekaz o utwo-
rzeniu metropolii w Gnie�nie mówi, ¿e
w Krakowie utworzono biskupstwo,
a biskupem zosta³ Poppon. Tymczasem
Katalog biskupów krakowskich, przed
Popponem wymienia jeszcze dwóch
wcze�niejszych: Prohora i Prokulufa, da-
tujac konsekracjê pierwszego z nich na
rok 969.

Wreszcie wiele zagadek pozosta-
wia nam archeologia. Wi¹¿e siê ona z pa-
nowaniem czeskim w Krakowie i latami
w³adzy Boles³awa Chrobrego (+1025).
W tym czasie na wzgórzu wawelskim po-
wsta³o a¿ 6 budowli sakralnych oraz
2 poza nim.
Te wszystkie hipotezy, nie daj¹ jasnej
i pewnej odpowiedzi, ¿e diecezja kra-
kowska powsta³a wcze�niej ni¿ w roku
1000. Tak samo jak nie ma pewnego do-
wodu ¿e powsta³a wtedy kiedy wroc³aw-
ska i ko³obrzeska. Warto jednak czasami
zastanowiæ siê czasem, nad tym gdzie s¹
korzenie naszego chrze�cijañstwa, co
ono nam da³o i jak kszta³tuje nasze dzie-
je w ci¹gu historii. Ale o tym bêdzie ci¹g
dalszy.

Niniejszy artyku³ powsta³ w opar-
ciu o ksi¹¿kê pt. �Dziesiêæ wieków die-
cezji krakowskiej�, autorstwa ks. Jana
Kracika i ks. Grzegorza Rysia wyk³adow-
ców historii na Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, którzy s¹ odpowie-
dzialnymi za ewentualne zamieszanie
w historii.

KS. BOGDAN

Nasze dzieci w Ko�ciele...
Krêc¹ siê, p³acz¹, rozmawiaj¹, bij¹ siê,
biegaj¹. Dzieci zawsze takie by³y.
Tak¿e wtedy, gdy obok matek lub w ich
ramionach towarzyszy³y Jezusowi. Nie
wszystko rozumia³y, szybko siê nudzi-
³y, przeszkadza³y. Tak¿e aposto³om. Ale
nie Jezusowi. One czu³y, ¿e Jezus je
kocha i chcia³y byæ z nim. Widzieæ Go.
Ale by³y uci¹¿liwe. Dla ludzi otaczaj¹-
cych Jezusa, dla aposto³ów. Dlatego
starali siê oni odsun¹æ je jak najdalej.
Niech nie przeszkadzaj¹ Jezusowi... Ale
matki wiedzia³y, jak wa¿ne jest dla ich
dzieci to spotkanie. Przyprowadza³y je
do Jezusa. Chcia³y, ¿eby i one go us³y-
sza³y i zobaczy³y. Wiadomo, ¿e dzieci
nie wszystko zrozumia³y. Ale odesz³y
z Jego b³ogos³awieñstwem.
Nasze dzieci w Ko�ciele ...
Coraz ich mniej. Boimy siê je zabieraæ
ze sob¹, gdy s¹ ma³e. Stajemy z nimi
pod chórem, ¿eby nie przeszkadzaæ.
¯eby móc w ka¿dej chwili wyj�æ.
Dziecko ma rok, dwa. Co widzi z po-
ziomu kilkudziesiêciu centymetrów? Co
s³yszy? Co rozumie? Co prze¿ywa?
Gdy podrasta, przesuwamy siê do
przodu ko�cio³a. Albo sadzamy je
z przodu i nie reagujemy na jego za-
chowanie, albo zabieramy je ze sob¹
do dziesi¹tej czy piêtnastej ³awki. A je-
�li nawet do pi¹tej? Co zobaczy dziec-
ko? Ono siê nudzi. Ono nic nie rozu-
mie. Raz w tygodniu rodzice czy dziad-
kowie przyprowadzaj¹ je do ko�cio³a.
Ale czy pamiêtali, ¿eby powiedzieæ im,
¿e id¹ z nim do Jezusa? To nie ko�ció³
jest najwa¿niejszy. Czy dziecko cieszy
siê z wizyty u babci? A czy mówimy: �
...idziemy do mieszkania, bloku, dom-
ku?�. Czy raczej: � ...idziemy do Twojej
kochanej babci.� Mojej matki. Ja ko-
cham j¹ bardzo, ona da³a mi ¿ycie, pra-
cowa³a i po�wiêca³a siê dla mnie.
A teraz przyprowadzasz do niej wnu-

TYSI¥C (?) LAT
KO�CIO£A KRAKOWSKIEGO

...POZWÓLCIE DZIECIOM
PRZYJ�Æ DO MNIE...

Refleksja nie tylko na niedzielê
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¿ycie i ukocha³ nas tak, ¿e da³ nam
swojego Syna. A On umar³ na krzy¿u
za mnie i za Ciebie, ale zmartwychwsta³
i czeka na nas. I co niedzielê przypro-
wadzamy nasze dzieci do Niego. Je�li
dla nas bêdzie On wa¿ny, bêdzie wa¿-
ny i dla naszych dzieci. Ale to nie zna-
czy, ¿e w Jego domu dzieci mog¹ ro-
biæ, co chc¹.
Je�li zwracasz swojemu dziecku uwa-
gê, ¿e trzeba u babci grzecznie siê za-
chowywaæ, robisz to z mi³o�ci. Do bab-
ci i do dziecka.
Nie bój siê wiêc zwróciæ uwagê dziec-
ku w ko�ciele. Jezusowi tym bardziej
nale¿y siê mi³o�æ i najwiêkszy szacu-
nek.

MATKA

ka, wnuczkê. Czy zostawiamy je w
przedpokoju, ¿eby nie przeszkadza³o?
Czy nie uczymy, ¿eby u babci by³o
grzeczne, nie krzycza³o, nie biega³o. Bo
nale¿y jej siê szacunek. I dziecko bê-
dzie siê stara³o. Z mi³o�ci do babci. To
nie znaczy, ¿e zawsze bêdzie grzecz-
ne. Przecie¿ jest dzieckiem. Trzeba je
nauczyæ odpowiedzialnego zachowa-
nia, a to s¹ lata pouczeñ. Nie wystar-
czy jedno: � ...b¹d� grzeczny�. Ale nie
wystarczy te¿ jedno: � ...kocham Ciê!�.
Czy tylko raz w ¿yciu mówimy dziecku:
kocham Ciê, tatu� Ciê kocha, mamu-
sia Ciê kocha, dziadkowie, rodzeñstwo.
A Jezus?
Jak czêsto mówimy naszym dzieciom
- Jezus Ciê kocha! Bóg Ojciec da³ Ci

Widzieæ, oceniaæ, dzia³aæ

Od kilku miesiêcy dzia³a w na-
szej parafii Akcja Katolicka. Wszyst-
kich, którzy chcieliby jako parafianie
nie tylko pog³êbiæ swoje ¿ycie ducho-
we, ale i zaofiarowaæ swój czas i swo-
je zdolno�ci dla dobra naszej parafii
serdecznie zapraszamy w nasze sze-
regi.

Aby dzia³aæ w AK potrzebne s¹
nie tylko dobre chêci, ale tak¿e po-
siadanie w³asnych funduszy.
Od kilkunastu tygodni prowadzimy
przy naszym ko�ciele sprzeda¿ ksi¹-
¿ek katolickich, kaset z muzyk¹ reli-
gijn¹, kaset video o tematyce religij-
nej, gier i kaset z bajkami dla dzieci.

Staramy siê w ten sposób nie tylko
zdobyæ fundusze na dalsz¹ dzia³al-
no�æ, ale i przyczyniæ siê do ewange-
lizacji m³odszych i starszych parafian.
Prowadzimy tak¿e sta³¹ sprzeda¿ flag
narodowych i ko�cielnych (maryj-
nych i papieskich). Sprzedali�my tak-
¿e kilkaset palemek wielkanocnych
przyczyniaj¹c siê do potrzymania tej
piêknej, polskiej tradycji �wiêcenia
palm w Niedzielê Palmow¹.

Wszystkie zarobione pieni¹dze
przeznaczamy na dalsz¹ dzia³alno�æ
Akcji Katolickiej. Swój czas i pracê
ofiarujemy bezp³atnie. Staramy siê
stosowaæ bardzo niskie mar¿e na
sprzedawane artyku³y, aby umo¿liwiæ
ich zakup tak¿e mniej zamo¿nym pa-
rafianom.

Obecnie w³¹czyli�my siê czyn-
nie w sprawê uporz¹dkowania doku-
mentacji naszego parafialnego cmen-
tarza. Zwi¹zane to jest zarówno z in-
wentaryzacj¹ istniej¹cych grobów na
terenie cmentarza jak i opracowa-
niem dokumentacji do jej kompute-
rowego ewidencjonowania.
W zwi¹zku z tym prosimy uprzejmie
o dostarczenie ankiet cmentarnych

tych wszystkich, którzy tego do tej
pory nie uczynili. S¹ one podstawo-
wym �ród³em informacji o spisywa-
nych grobach. Karty prosimy sk³adaæ
w kancelarii parafialnej, gdzie mo¿-
na tak¿e pobraæ czyste ankiety do wy-
pe³nienia.

W najbli¿szym czasie zorgani-
zujemy tak¿e zbiórkê ubranek do
pierwszej komunii. Zostan¹ one wy-
s³ane dla dzieci z rodzin Katolickich
w Sankt Petersburgu (Rosja).

W dalszej naszej dzia³alno�ci
oprócz spotkañ formacyjnych przewi-
dujemy tak¿e zorganizowaæ korepe-
tycje dla dzieci z naszej parafii.

Je¿eli móg³by� ofiarowaæ nam go-
dzinê ze swojego czasu w ci¹gu ty-
godnia miesi¹ca... Je¿eli chcesz daæ
co� innym ludziom... Uwa¿asz, ¿e
siê przydasz...
Zg³o� siê do nas !!!

Informacje o naszych spotka-
niach podawane s¹ w og³oszeniach
parafialnych.

WANDA

AKCJA KATOLICKA
w Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej
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W uroczysto�æ Wniebowst¹pienia Pañskiego 13 maja tego roku
odby³o siê w naszej parafii pierwsze Nabo¿eñstwo Fatimskie. Z wiel-
ki wzruszeniem prze¿ywali�my to spotkanie z Maryj¹, które zgroma-
dzi³o du¿¹ czê�æ parafian i nie tylko. Wielkim prze¿yciem by³ ho³d
sk³adamy Matce Bo¿ej przez dzieci, m³odzie¿, rodziców, matki ró-
¿añcowe i ks. proboszcza. Procesja wokó³ ko�cio³a z Figur¹ Matki
Bo¿ej Fatimskiej przy zapalonych lampionach i �piewem Ave, Ave,
Ave Maryja..... na fatimsk¹ melodiê, chwyta³a za serce i niejedno-
krotnie wyciska³a ³zy wzruszenia. To by³a wspania³a modlitwa i uwiel-
bienie Naj�wiêtszej Maryi Panny.

Ho³d rodzin naszej parafii

Matko nasza, Naj�wiêtsza Panienko.

Od wielu wieków jeste� opiekunk¹ na-
szego Narodu. Od ponad pó³ wieku jako
Zwyciêska patronujesz naszej parafii,
a dzisiaj przychodzisz do nas jako Pani
Fatimska. Przychodzisz jak przed laty do
wiejskich dzieci z pro�b¹ o modlitwê,
o nawrócenie grzeszników, o czynienie
pokuty.
Jako przedstawiciele rodzin naszej pa-
rafii chcemy  obiecaæ, ¿e bêdziemy sta-
raæ siê wype³niæ Twoje orêdzie.
Jako przedstawiciele rodziców naszej
parafii pragniemy podziêkowaæ za dar
rodzicielstwa. Za wszystkie dzieci naszej
parafii: te upragnione chciane i te cza-
sem mo¿e mniej chciane.
Chcemy je wszystkie dobrze wychowaæ,
chcemy by by³y dobrymi lud�mi.
Maryjo, Ty sama wiesz ile czyha na nie
zagro¿eñ, z³udnych przyjemno�ci p³yn¹-
cych z alkoholu, narkotyków, przemocy.
Polecamy Ci nasze rodzicielskie troski
o dobre wychowanie naszych dzieci.
Wychowanie w mi³o�ci do Boga, do
prawdy, w umi³owaniu piêkna i piêknej
mi³o�ci. Niech bêd¹ wra¿liwe na cudz¹
krzywdê, z³o, niesprawiedliwo�æ.
O Pani Fatimska miej w opiece rodziców
borykaj¹cych siê z problemem bezrobo-
cia, braku pieniêdzy, a czêsto choroby
w m³odym jeszcze wieku, by nie zw¹tpi-

PIERWSZE NABO¯EÑSTWO FATIMSKIE
W NASZYM KO�CIELE W DNIU 13 MAJA

Ho³d z³o¿ony przez Ks. Proboszcza

Maryjo, Nasza Matko i Królowo.
S³owa, wypowiedziane przed Tob¹
przez dzieci, m³odzie¿, rodziców
i matki ró¿añcowe, s¹ wyrazem na-
szej mi³o�ci do Ciebie i wielkiej na-
dziei jak¹ wszyscy w Tobie Maryjo po-
k³adamy. Te dwie�cie, a nawet wiê-
cej ró¿ i innych kwiatów, to zewnêtrz-
ny znak, ¿e Ciê Matko nasza, kochamy
i uwielbiamy. To jest znak, naszych go-
r¹cych serc oddanych Tobie Maryjo.
 W chwili naszego ho³du pragnê tak-
¿e, jako proboszcz tej wspólnoty Ludu
Bo¿ego, stan¹æ z wielk¹ wiar¹ i po-
kor¹, przed Tob¹ Nasza Pani Zwyciê-
ska. Dziêkujemy Ci, ¿e dzisiaj przy-
chodzisz do nas w tajemnicy Fatimy
ze swoim Orêdziem. Maryjo Matko
Niepokalana, zawierzam Ci i odda-
jê na nowo tê nasz¹ parafiê
i wszystko co j¹ stanowi..... Prosi-
my we� w swoja matczyn¹ opiekê
chorych, starszych, samotnych, na-
sze rodziny, dzieci i m³odzie¿ i nas
kap³anów i wszystkie wspólnoty.
Ucz nas dobrej modlitwy, wypraszaj
³askê nawrócenia, daj si³ê do zno-
szenia cierpieñ, rozpalaj nasze ser-
ca gorliwo�ci¹. Bêdziemy wnikaæ
w Twoje polecenia i napomnienia.
Niech to Orêdzie z Fatimy bêdzie
programem i zadaniem naszego
¿ycia na najbli¿sze dni, tygodnie
i na zawsze.

Oto ju¿ dzisiaj, pragniemy roz-
pocz¹æ przygotowanie do
Twego wielkiego nawiedze-
nia w Kopii Jasnogórskiego obrazu,
które bêdziemy prze¿ywaæ w marcu
2000 roku. Ufamy Matko, ¿e dziêki
Twemu wstawiennictwu, Jubileusz
narodzin Twojego Syna, bêdziemy
prze¿ywaæ odnowieni w wierze i mi-
³o�ci. Maryjo, kieruj drogami nasze-
go ¿ycia, oby prowadzi³y nas zawsze
do Twojego Syna. Amen.

Pod Twoj¹ Obronê..........

Ho³d niewiast

Maryjo! Pani z Fatimy!

Ty� Matk¹ Boga, Matk¹ Aposto³a,
którego Syn Twój szczególnie mi³owa³,
Matk¹ ka¿dego na ziemi cz³owieka
A dla nas tak¿e Zwyciêsk¹ Królow¹.

P³aszczem, co sp³ywa z twych ramion
o Pani,
Otuliæ pragniesz ca³e ludzkie plemiê.
Niepokalana, bez zmazy poczêta,
ratowaæ wci¹¿ chcesz od zag³ady
ziemiê.

Dzieciom poda³a� wskazówek tak wiele,
Aby nas grzechy nie wziê³y w niewolê
I aby ziemia by³a dla nas domem, ³¹k¹
zielon¹,
A nie poligonem.
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Ho³d dzieci z naszej parafii

B¹d� pozdrowiona,
Matko Jezusowa, najmilsza z wszyst-
kich matek,
Przyjmij ho³d uwielbienia od nas
ma³ych dziatek.

Ho³d sk³adamy u stóp Twoich
o Fatimska nasza Pani.
Serca Tobie oddajemy z piêknymi
kwiatami.

Twoje oczy zatroskane
patrz¹ dzisiaj na nas,
przyjmij z serc modlitwê nasz¹
Matuchno Ukochana!

Ho³d sk³adamy u stóp Twoich
o Fatimska nasz Pani.
Serca Tobie oddajemy
z piêknymi kwiatami.

Ucz jak ¿yæ trzeba
przez wszystkie ¿ycia dni.
By doj�æ do nieba.
Modlitwê ró¿añcow¹ oddaæ Ci.

Ho³d sk³adamy u stóp Twoich
o Fatimska nasza Pani.
Serca Tobie oddajemy
z piêknymi kwiatami.

Podziêkowanie Ks. Proboszcza
na zakoñczenie Pierwszego Nabo-
¿eñstwa Fatimskiego

Nasze pierwsze Nabo¿eñstwo Fatim-
skie dobiega koñca.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ XX.
Salwatorianom, ¿e nas wprowadzili
w atmosferê tej piêknej modlitwy do
Matki Bo¿ej. Ksi¹dz Piotr i ksi¹dz Aloj-
zy - Kustosz Sanktuarium MB Fatim-
skiej w Trzebini, ubogacili nas swo-
im s³owem i do�wiadczeniem w s³u¿-
bie Matce Bo¿ej Fatimskiej. Mam na-
dziejê, ¿e te nabo¿eñstwa znajd¹
swoje w³a�ciwe miejsce w naszej re-
ligijno�ci Maryjnej i ¿e przez kolejne
miesi¹ce, a¿ do pa�dziernika bêdzie-
my gromadziæ na nabo¿eñstwa i pro-
cesjê.

Bardzo siê cieszê ¿e to nabo-
¿eñstwo nie zosta³o nam narzucone,
mo¿e powiem tak, ono wyros³o z po-
trzeby naszych serc. Tu i ówdzie by³y
pytania, dlaczego nie mo¿e byæ takich
nabo¿eñstw w naszej parafii tu u Mat-
ki Bo¿ej Zwyciêskie? I my�lê, ¿e ta
inicjatywa powoli dojrzewa³a. Dziê-
kujê, Ks. Pra³atowi, który ju¿ od roku,
w I soboty miesi¹ca przygotowywa³
nas do tego nabo¿eñstwa, przybli¿a-
j¹c nam orêdzie z Fatimy. A wiemy ¿e
I soboty to jedno z ¿¹dañ Maryi z Fati-
my.

Bardzo dziêkuje Matkom Ró-
¿añcowym, ¿e w³¹czy³y siê w ufun-
dowanie tej nowej Figury Matki Bo-
¿ej Fatimskiej. Ta figura pozostanie w
naszym Ko�ciele, ustawimy j¹ w ka-
plicy �w. Józefa, ka¿dy tu bêdzie móg³
przyj�æ by oddaæ cze�æ Matce Bo¿ej
przed t¹ figurk¹. Na dzisiejsze nabo-
¿eñstwo prawie Ka¿da Matka z ̄ ywe-
go Ró¿añca ofiarowa³a ¿yw¹ ró¿e,
my�lê, ¿e to te¿ piêkny zewnêtrzny
gest uwielbienia Maryi. Bóg zap³aæ!

Bóg zap³aæ Wam wszystkim za
obecno�æ, pomimo do�æ d³ugiego na-
bo¿eñstwa /prawie trzy godziny/ trwa-
li�my wiernie. Dziêkuje tak¿e dzie-
ciom.

Bóg zap³aæ Siostrom za deko-
racjê za przygotowanie ko�cio³a.

Serdecznie zapraszamy Para-
fian do licznego udzia³u w nabo-
¿eñstwach Fatimskich 13 ka¿dego
miesi¹ca a¿ do pa�dziernika.

Program Nabo¿eñstwa bêdzie
nastêpuj¹cy: godz. 18.00 Msza �w, na-
stêpnie ró¿aniec fatimski i procesja
z Figur¹ wokó³ Ko�cio³a. Czas trwa-
nia nabo¿eñstwa: ok. dwóch godzin.

li, ale w modlitwie i Komunii �wiêtej
czerpali si³ê i wiarê, ¿e Bóg ich nie opu-
�ci. Prosimy te¿ i za tymi rodzicami, któ-
rzy z kolei  w pogoni za nadmiarem pie-
niêdzy zapominaj¹ o swoim rodziciel-
skim powo³aniu.
Wiemy, ¿e ani szko³a, ani ko�ció³ nie
wychowa nam dzieci, je�li my rodzice
nie do³o¿ymy wszelkich starañ w ich wy-
chowanie. Za naszymi s³owami musi i�æ
nasz dobry przyk³ad, bo s³owa bez do-
brego ¿ycia nic nie znacz¹, nic nie zdzia-
³aj¹.
Pani Fatimska, prosimy raz jeszcze, we�
pod p³aszcz swej opieki nasze rodziny
z ich wadami i zaletami, z ich troskami
i rado�ciami. Razem z nami zano� do
Boga pro�by, by�my umieli dawaæ do-
bry przyk³ad, a one id¹c naszymi �lada-
mi dosz³y do Twego Syna i do Ciebie,
naszej najlepszej Matki.
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Jarek by³ bardzo dobr ym
uczniem. Za wzorowe zachowanie
i ci¹g³e postêpy w nauce, corocznie
otrzymywa³ wyró¿nienia i nagrody.
Wszyscy chwalili Jarka za jego solid-
no�æ, dok³adno�æ, pilno�æ ... . Przez
dyrekcjê szko³y oraz nauczycieli by³
postrzegany jako wzór do na�lado-
wania, z reszt¹ nie tylko przez ucz¹-
cych go, ale i przez ca³¹ rodzinê,
a tak¿e s¹siadów, którzy wskazywali
na ch³opca, jako na tego, na którym
nale¿y siê wzorowaæ. Dlatego czêsto
mo¿na by³o us³yszeæ zdanie kierowa-
ne do jego mamy: �Pani to dobrze,
u Jarka z góry na dó³ same szóstki
i pi¹tki, a mój nicpoñ to...�, itd., itp.
Niestety takie zdania i opinie nie po-
maga³y naszemu bohaterowi w zdo-
bywaniu nowych znajomo�ci, a na-
wet pog³êbianiu i umacnianiu ju¿ ist-
niej¹cych kontaktów kole¿eñskich.
Nikt w prawdzie nigdy nie obawia³
siê, ¿e Jarek odmówi pomocy, i ka¿-
dy wiedzia³, ¿e na niego zawsze mo¿-
na liczyæ, pomimo tego, a mo¿e w³a-
�nie dlatego najczê�ciej unikano go
i pomijano przy organizowaniu
wszelkich imprez poza szkolnych.
Pocz¹tkowo Jarek bola³ nad tym, ale
po pewnym czasie stwierdzi³, ¿e co-
kolwiek zrobi, to i tak zostanie to od-
czytane przeciwko niemu, dlatego
pogodzi³ siê z losem niechcianego
prymusa, i pozwala³ bez przeszkód
wykorzystywaæ swym �niby� kole-
gom zdolno�ci swego intelektu,
ale..., i tu muszê, z ca³¹ stanowczo-
�ci¹ stwierdziæ, zdolno�ci wielko-
dusznego serca. Inni w prawdzie
twierdzili, ¿e to naiwno�æ, czy wrêcz
strach przed pseudokolegami, ale Ja-
rek by³ ponad takim nie¿yczliwymi
mu opiniami. �Ja wiem swoje i bêdê
robi³ tak, jak uwa¿am za s³uszne,
a co wa¿niejsze za dobre....�.

Tym zdaniem najczê�ciej koñczy³
wszelkie zbêdne dyskusje, które
mia³y mu nie tyle zjednaæ nowych
kolegów, ile obudziæ w sobie pew-
n¹ dozê egoizmu, która pozwoli³aby
mu powiedzieæ �NIE !�, ka¿demu,
który poza jego plecami wy�miewa
go. Z reszt¹ by³ nawet taki okres
w ¿yciu Jarka, o którym on sam te-
raz wspomina niechêtnie, kiedy re-
wan¿owa³ siê z³o�liwo�ci¹ na ka¿d¹,
nawet najmniejsz¹ uszczypliwo�æ.
Nie cierpia³ jednak takiej postawy
w sobie, za ka¿dym razem odczuwa³
jaki� ogromny niepokój sumienia,
który do tego stopnia go mêczy³, ¿e
przy pierwszej sposobno�ci, bez
wzglêdu na racjê, d¹¿y³ do zgody, za
co przylgnê³o do niego okre�lenie
�miêczak�. Nie mog¹c poradziæ so-
bie z tym wszystkim, którego� dnia
zwróci³ siê z pro�b¹ o radê do swe-
go katechety. Ten wys³uchawszy spo-
kojnie Jarka wypisa³ mu na odwro-
cie obrazka z Sercem Pana Jezusa,
krótkie zdanie zaczerpniête z na-
uczania �w. Paw³a: �Z³o dobrem zwy-
ciê¿aj�. Od tego dnia, nigdy, nie roz-
stawa³ siê z tym obrazkiem, a ci któ-
rzy go dobrze znaj¹ wspominaj¹ jak
ich kolega w chwilach trudnych do-
�wiadczeñ i samotno�ci powtarza³
przez zaci�niête zêby i z oczami pe-
³nymi ³ez s³owa Aposto³a Narodów,
które sta³y siê mottem jego dalsze-
go ¿ycia. W³a�nie takim, spotykamy
dzisiaj naszego bohatera, który ukoñ-
czywszy kolejny rok edukacji wybie-
ra siê z grup¹ rówie�ników na obóz
wêdrowny, zorganizowany pod pa-
tronatem zak³adu w którym pracuje
jego tato. Jarek cieszy z tej formy wy-
poczynku nie tylko dlatego, ¿e bêdzie
mia³ mo¿liwo�æ poznania nowych te-
renów Polski, ale i dlatego, ¿e wszyst-
kie wyje¿d¿aj¹ce osoby s¹ mu nie-
znane. �Mo¿e uda mi siê poznaæ ko-
go� niezwyk³ego, z kim bêdê móg³
bez za¿enowania rozmawiaæ? Mo¿e
nawi¹¿ê z kim� kontakt, kogo bêdê
móg³ obdarowaæ swoim zaufaniem,

a mo¿e i przyja�ni¹?� - to tylko nie-
które my�li, i marzenia naszego Jar-
ka, który jak wiêkszo�æ rówie�ników
ma swoje mniej czy bardziej skryte
marzenia.

Tymczasem nadszed³ upra-
gniony dzieñ wyjazdu. Jarek w towa-
rzystwie rodziców uda³ siê na dwo-
rzec, sk¹d odje¿d¿a³ poci¹g. Po krót-
kim po¿egnaniu, �zapakowani� i wy-
godnie usadowieni rozpoczêli swój
pierwszy etap podró¿y. W chwili, gdy
poci¹g ruszy³ z miejsca, Jarek prze-
¿egna³ siê i w ciszy odmówi³ krótk¹
modlitwê, prosz¹c o pomy�ln¹ i spo-
kojn¹ podró¿. Nie zauwa¿y³ jeszcze
wówczas grymasu twarzy i ironicz-
nego u�miechu siedz¹cej obok
dziewczyny. Mija³y minuty, potem
godziny, pomimo podejmowanych
starañ nawi¹zania nowych znajomo-
�ci, rozmowy nie klei³y siê. Podczas
kolejnej próby Iwona, bo takie by³o
imiê nowo poznanej, opryskliwie od-
rzek³a �Daj mi wreszcie spokój! Po-
módl siê jak nie wiesz co zrobiæ
z czasem�. Jarek poczu³ jak rumie-
niec oblewa mu ca³¹ twarz. Wstyd,
czy gniew? - zapyta³ sam siebie, nie-
wa¿ne powiedzia³ sobie w duchu,
najwa¿niejsze jest to, by z³o dobrem
zwyciê¿aæ. �Dziêkujê za radê, masz
doskona³y pomys³. Nic tak nie wp³y-
wa pozytywnie na samopoczucie
cz³owieka, jak modlitwa� - mówi¹c
to, wyj¹³ z podrêcznej torby maleñ-
kie Pismo �w. Widz¹c to, Iwona za-
reagowa³a natychmiast: �ty� chyba
zwariowa³! No to ju¿ przesada!�.
�Dlaczego?� odpar³ spokojnie Jarek.
�Czy widzisz co� z³ego, w tym, ¿e za-
bra³em ze sob¹ w drogê Nowy Te-
stament? Czy ci to przeszkadza, ¿e
po cichu go czytam?� - pytania by³y
tak bezpo�rednie i szokuj¹ce wspó-
³pasa¿erkê, ¿e umilk³a, a nastêpnie
po pewnym czasie, nie�mia³o i pó³-
g³osem doda³a: �nie, przepraszam,
nie chcia³am tego tak powiedzieæ.
Po prostu dla mnie wakacje to czas
odpoczynku i zapomnienia o ca³ym

WAKACJE...?
I CO DALEJ?
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�wiecie�. - �O Bogu równie¿?� - te-
raz dla odmiany Iwona ca³a pokry³a
siê rumieñcem. �Dla ciebie to mo¿e
dziwne ale ja tak zosta³am wycho-
wana. Bóg jest przez dziesiêæ mie-
siêcy, a potem s¹ wakacje...�. �Bez
modlitwy...?, bez Mszy �w....?� - py-
ta³ zaskoczony Jarek. �No tak�- od-
rzek³a Iwona, sama zaskoczona sw¹
tak wielk¹ szczero�ci¹ i bezpo�red-
nio�ci¹. Na chwilê zapad³o milcze-
nie, ka¿dy zatopi³ siê we w³asnych
my�lach. Niespodziewanie przerwa³
jej Jarek, nie dawa³a mu spokoju po-
stawa Iwony, �Czyli ten wyjazd to te¿
�odpoczynek� od Pana Boga...?� �My-
�lê, ¿e tak�, odpowiedzia³a po chwi-
li zastanowienia dziewczyna....

Drodzy Parafianie!

Wspólnie z Rad¹ Duszpaster-
sk¹ zastanawiali�my siê nad ducho-
wym przygotowaniem do Wielkiego
Jubileuszu roku 2000 i Millennium
Archidiecezji Krakowskiej, a tak¿e
nad zewnêtrznym znakiem, który
bêdzie �wiadectwem naszej troski
i wiary na prze³omie wieków. Ufamy
¿e planowane inwestycje na ten rok
bêd¹ takim znakiem.
Pierwszym takim zadaniem jest roz-
poczêta budowa Ko�cio³a na os.
Kliny. To wyraz naszej troski o wiêk-
sz¹ cze�æ i uwielbienie Boga, aby
Chrystus by³ tam, gdzie jest cz³owiek,
jego dom i rodzina. �wiêta Jadwiga,
która bêdzie patronk¹ tego Ko�cio³a
uczy nas troski o Bo¿¹ chwa³ê. Zada-
nie to jest realizowane aby u³atwiæ
tam mieszkaj¹cym, szczególnie dzie-
ciom i osobom starszym, spotkanie z
Bogiem w �wi¹tyni, bez lêku i trwogi,

pokonania ruchliwej ulicy Zakopiañ-
skiej.
Obecnie ju¿ s¹ zakoñczone funda-
menty Ko�cio³a do poziomu zerowe-
go. Prace te jeszcze nie do koñca zo-
sta³y wyp³acone. Mamy nadziejê ¿e
jeszcze w tym roku ten etap zakoñ-
czymy i uda nam siê jeszcze zakupiæ
przynajmniej czê�æ materia³ów bu-
dowlanych, aby nie by³o d³ugich
oczekiwañ na dalszy postêp w budo-
wie. To bêdzie zale¿a³o od naszych
mo¿liwo�ci finansowych..
Tak siê sk³ada, ¿e przez ostatnie tygo-
dnie wiêkszo�æ ofiar z³o¿onych
w naszym ko�ciele zosta³o wys³anych
z parafii: na pomoc dla Kosowa, na
misje w Kamerunie, na Budowê
Sanktuarium Mi³osierdzia i ostatnio
na papiesk¹ Pielgrzymkê. Jeszcze raz
za tê ofiarno�æ serdecznie dziêkuje-
my. Ale s¹ tak¿e nasze bie¿¹ce wy-
datki parafialne, choæby okres grzew-
czy, op³aty za pr¹d za gaz.

Chcemy tak¿e kontynuowaæ
dalsze prace alejkach i ogrodzeniu
cmentarza. Dlatego zwrócimy siê do
ka¿dej rodziny ca³ej naszej parafii, by
raz w roku w miesi¹cach: maju,
czerwcu lub pó�niej, z³o¿yæ stosow-
n¹ ofiarê w kopercie na budowê i pa-

Drogi Czytelniku spróbuj odpo-
wiedzieæ na pytanie jak Ty zachowa-
³by� siê w sytuacji, w której znalaz³
siê Jarek...?
Czekam na Wasze propozycje. Kore-
spondencjê proszê wrzucaæ do
skrzynki �Pos³añca� lub mo¿na do-
starczyæ j¹ osobi�cie. Z góry dziêku-
jê za podjêcie dialogu z naszymi bo-
haterami.

ks. Stanis³aw

rafialne wydatki. Na pewno by³oby
nam ³atwiej, gdyby w³¹czy³y siê
wszystkie rodziny. Ale niestety, jak to
zwykle bywa, to najgorliwsi, troszcz¹
siê o nasz ko�ció³ i go utrzymuj¹.
Zale¿a³oby nam, aby wiêcej rodzin,
mieszkañców os. Kliny aktywniej
wspiera³o dzie³o Budowy Ko�cio³a.
Oczywi�cie, ka¿dy niech zdecyduje
w miarê swoich mo¿liwo�ci (nie wy-
znaczamy konkretnych kwot). Za zro-
zumienie i ofiarno�æ serdecznie dziê-
kujemy.

Zwrócimy siê tak¿e z pro�ba
do W³a�cicieli Firm, które znajduj¹
siê na terenie naszej parafii. Wielu
tak¿e parafian prowadzi firmy, gdyby
tu by³a wiêksza solidarno�æ na pew-
no mo¿na by wiêcej wspomóc nasze
wydatki. Przypominamy, ¿e jeszcze
w tym roku jest mo¿liwo�æ odpisu
darowizny od podatku.

KS. PROBOSZCZ

BUDOWA KO�CIO£A
NA OS. KLINY
I PRACE
NA CMENTARZU
PARAFIALNYM
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w okresie, kiedy w³adze komuni-
styczne robi³y wszystko, aby dzie-
ci i m³odzie¿ pozbawiæ wiar y
w Pana Boga.

W latach sze�ædziesi¹tych bar-
dzo ma³o dzieci przystêpowa³o do
Komunii �w. w pierwsze pi¹tki mie-
si¹ca. Zaniepokojeni t¹ sytuacj¹ ro-
dzice zwrócili siê z inicjatyw¹ do ks.
kanonika W³adys³awa Ryby, ówcze-
snego proboszcza parafii Matki Bo-
skiej Zwyciêskiej w Borku Fa³êckim,
¿e zakupi¹ piêæset obrazków z Naj-
�wiêtszym Sercem Pana Jezusa
i prosz¹, aby ka¿de dziecko po od-
byciu spowiedzi �w. w pierwszy pi¹-
tek miesi¹ca otrzyma³o taki obrazek,
na któr ym wpisywa³oby siê datê
przyjêtej Komunii �wiêtej.
Zarówno ks. proboszczowi jak i ksiê-
¿om katechetom oraz siostrze kate-
chetce spodoba³a siê ta my�l i przy-
rzekli rodzicom, ¿e zaraz od wrze-
�nia na lekcjach religii tu¿ przed
pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca bêd¹
mówiæ dzieciom o nabo¿eñstwie do
Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
i o obietnicach otrzymanych od Pana
Jezusa, ¿e ten, kto odprawi dziewiêæ
pierwszych pi¹tków miesi¹ca, nie
umrze nie pojednany z Panem Bo-
giem.

W pierwszy pi¹tek pa�dzierni-
ka ko�ció³ zape³ni³ siê dzieæmi, za-
jê³y miejsca w ³awkach, a reszta
ustawi³a siê parami wzd³u¿ ko�cio-
³a. Dzieci wyspowiada³y siê ju¿
w pierwszy czwartek i otrzyma³y ob-
razki. Jaki¿ to by³ wzruszaj¹cy wi-
dok! Gorliwo�æ ksiê¿y i siostry kate-
chetki udziela³a siê rodzicom, a pa-
trz¹c na te dzieciaki niejeden z ro-
dziców mia³ ³zy w oczach.

Rodzice byli przez okres
dziewiêciu miesiêcy
w kontakcie z ucz¹cymi
religii. Prosili ksiê¿y i sio-
strê katechetkê, aby przed
ka¿dym nastêpnym pierw-
szym pi¹tkiem przypomi-
nali i zachêcali uczniów
do kontynuowania rozpo-
czêtego nabo¿eñstwa.
Liczba dzieci nie mala³a
i prawie wszystkie ukoñ-
czy³y dziewiêæ pierwszych
pi¹tków miesi¹ca.

W nastêpnym roku
rodzice zapragnêli, aby ich
dzieci odprawi³y piêæ
pierwszych sobót miesi¹-
ca. Obrazki z Niepokala-
nym Sercem Naj�wiêtszej
Marii Panny zosta³y zaku-
pione, a dzieci zaczê³y gor-
liwie przystêpowaæ do spowiedzi
�w. i Komunii �w. w pierwsze sobo-
ty. Jedne dzieci dalej odprawia³y
pierwsze pi¹tki i przychodzi³y tylko na
mszê �w. i przystêpowa³y do Komu-
nii �w., a inne spowiada³y siê i przyj-
mowa³y Komuniê �w. w pierwsze
soboty.

Ja osobi�cie ma³o wiedzia³am
o objawieniach Matki Bo¿ej w Fati-
mie, ale wiedzia³am, jakie warunki
nale¿y spe³niæ, aby odprawiæ pierw-
sze pi¹tki miesi¹ca. Komunia �w.,
ró¿aniec i rozwa¿anie piêtnastomi-
nutowe.
Chcia³am wiêcej dowiedzieæ siê
o tych objawieniach, pyta³am
o ksi¹¿kê o Fatimie w ksiêgarniach,
trafi³am w swej wêdrówce do ksiê-
garni O.O. Jezuitów i tam powiedzia-
no mi, ¿e ksi¹¿ki, której szukam, ni-
gdzie nie dostanê, bo niedawno
funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa za¿¹dali wydania im wszyst-
kich ksi¹¿ek mówi¹cych o objawie-
niach Matki Bo¿ej w Fatimie, a to dla-
tego, doda³ ojciec jezuita cichym

g³osem, ¿e w tych ksi¹¿kach by³a
mowa o nawróceniu Rosji.

W naszej parafii przez wiele
lat by³a odprawiana nieustanna no-
wenna do Matki Bo¿ej Zwyciêskiej
w pierwsze soboty miesi¹ca. By³a to
msza �w., po niej wystawienie Naj-
�wiêtszego Sakramentu, homilia
i odczytywanie pró�b i podziêko-
wañ, które wp³ynê³y na tê nowen-
nê. Praktykê tê przerwa³a choroba
zarówno ks. proboszcza W³adys³a-
wa Ryby, jak i kanonika Jana Mira-
nowa.
Wielk¹ rado�ci¹ napawa nas fakt, ¿e
w naszym ko�ciele w pierwsze so-
boty miesi¹ca czcili Matkê Bo¿¹ Fa-
timsk¹, Jej Niepokalane Serce, i ¿e
homilie wyg³oszone w czasie tego
nabo¿eñstwa przybli¿aj¹ nam obja-
wienia w Fatimie.

Ufamy, ¿e nabo¿eñstwo to po-
mo¿e nam do osobistego nawróce-
nia i do nawrócenia tych, za których
siê modlimy.

KAROLINA BIEDRZYCKA

PIERWSZE PI¥TKI
I PIERWSZE SOBOTY MIESI¥CA

W NASZEJ PARAFII,
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Zarys historii orkiestry dêtej �So-
lvay� w Krakowie - Borku Fa³êckim

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Czytelnicy naszej parafialnej
gazetki �Pos³aniec Zwyciêskiej�.

Niniejszy artyku³ dotyczyæ bê-
dzie losów borkowskiej orkiestry dê-
tej �Solvay� w Borku Fa³êckim. Po-
staramy siê, aby artyku³ ten pozwo-
li³ od�wie¿yæ w pamiêci  starszych
czytelników losy tej orkiestry, za�
czytelników, którzy zamieszkali
w naszej parafii w okresie pó�niej-
szym, zapoznaæ z 75-letnim okresem
jej dzia³alno�ci. Nie bêdzie to zada-
nie ³atwe do wykonania, czas bo-
wiem nieub³aganie szybko mija, po
drodze �zabiera ludzi� zacieraj¹c po
nich �lady, za� pamiêæ  ulatnia siê.
Dlatego te¿ trudno przewidzieæ, na
ile uda siê tê pamiêæ zachowaæ,
a je¿eli nie zachowaæ, to przynaj-
mniej j¹ przed³u¿yæ.

Ostatnimi czasy s³yszy siê, i¿
mówienie o przesz³o�ci jest oznak¹
starzenia siê cz³owieka, i wypowia-
dane to jest z u�mieszkiem, a nawet
drwin¹. A przecie¿ mówienie o prze-
sz³o�ci to jest mówienie o historii
cz³owieka, rodziny, parafii, narodu,
pañstwa, a tak¿e orkiestry. Zatem
nie widaæ w tym nic �miesznego,
wrêcz przeciwnie, jest to godne
uwagi. Czy je¿eli bêdziemy milczeæ
o przesz³o�ci, to proces fizjologicz-
ny starzenia siê cz³owieka nie wy-
st¹pi?

Podejmujemy wiêc trud
przedstawienia krótkiej historii na-
szej borkowskiej orkiestry. Kr¹¿y
w�ród nas takie powiedzenie czy
przys³owie, jak kto woli: kto w ko-
�ciele �piewa, jakby modli³ siê dwu-
krotnie; kto gra, ten jakby modli³ siê
czterokrotnie.

Dzia³alno�æ orkiestry
przed II wojn¹ �wiatow¹

Zak³ady Sodowe w Krakowie-
Borku Fa³êckim zosta³y wybudowa-
ne przez braci Liban w latach 1901-
1906. Stosunkowo ma³a pocz¹tkowo
fabryka - zosta³a rozbudowana przez
koncern Solvaya, który przej¹³ j¹
w 1909 roku.

Pocz¹tki orkiestry dêtej przy
fabryce sody w Borku Fa³êckim da-
towane s¹ na lata 1924/25. Zosta³a
ona utworzona z polecenia nowo
powo³anego wtedy dyrektora tej fa-
bryki Henryka Ku³akowskiego.

Pierwszym kapelmistrzem,
któremu przypad³o organizowanie
fabrycznej orkiestry, by³ Stanis³aw
Kuc - muzyk skrzypek. Pod jego kie-
runkiem uzdolniona muzycznie
m³odzie¿ do³¹czy³a do starszych mu-
zyków i w lutym 1925 roku do prób
zasiad³o ju¿ 28 orkiestrantów. Potem
w bardzo krótkim czasie nastêpuj¹
zmiany kapelmistrzów. Kolejnym
by³a osoba w wieku oko³o 30 lat (na-
zwisko nieznane). Sprowadzi³ on 12
orkiestrantów z wojska, którzy do-
stali zatrudnienie w kamienio³o-
mach. Po nied³ugim jednak czasie,
z powodu ciê¿kiej pracy fizycznej,
zwolnili siê z pracy. Pozostali tylko:
Józef Lipski - klarnet
W³adys³aw Synowski - tenor (20pp)

Jan Nazim - bas
Stanis³aw Hanusiak - tenor.

Kolejnym kapelmistrzem by³ La-
lik, który wiele uwagi po�wiêca³ szko-
leniu. Po krótkiej kadencji odszed³.

Nastêpnym kapelmistrzem zo-
sta³ Kolano - student Uniwersytetu
Jagielloñskiego, kontrabasista. Pod-
czas jego dzia³añ w orkiestrze naukê
gry na instrumentach rozpoczêli
miêdzy innymi:
Józef Fremel - tr¹bka
W³adys³aw £abu� - tr¹bka
Feliszek - tr¹bka
Kurleta - tr¹bka es.
Józef Kursa - alt
Hojda- alt
Wojciech Pietruszka - tenor
Leopold £abu� - werbel.

Pracownicy - orkiestranci, jak
równie¿ m³odzie¿ pragn¹ca uczyæ
siê gry na instrumentach, pochodzi-
³a g³ównie z Borku, Rajska, Kurdwa-
nowa, Swoszowic i Kosocic.

Od 1927 roku funkcjê kapelmi-
strza obj¹³ Stefan Sury³³o - muzyk po
studiach, podporucznik, zdolny,
energiczny, z niebywa³ym zaciêciem
muzycznym. To on doprowadzi³ or-
kiestrê �solvayowsk¹� do poziomu
jednej z najlepszych w Krakowie.

c.d.n.
E.FOLTA, T.BEDNARZ

Z LISTÓW
DO REDAKCJI

1928
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OPOWIE�CI SPOD ROZ£O¯YSTEGO DÊBU
Streszczenie drugiego odcinka:

Wódz Le�nych Ludków chc¹c ocaliæ sw¹ rodzinê
wyrusza po pomoc i radê do swych przyjació³. Udaje siê
do zaj¹czka Szaraczka. Ten po wys³uchaniu smutnej opo-
wie�ci, pozostawia wodza w chatce i sam biegnie na po-
szukiwanie ba¿anta Bystrooczka. Ma nadziejê, i¿ on po-
mo¿e w znalezieniu nowego miejsca, w którym mogliby
zamieszkaæ le�ni bracia. Pomys³ zaj¹czka okazuje siê wy-
�mienity. Teraz wraz z wodzem stoi na polanie, by
podzieliæ siê t¹ radosn¹ nowin¹ z pozosta³y-
mi Le�nymi Ludkami.

Kiedy przybyli na polanê, zastali le�n¹
wspólnotê przy wytê¿onej pracy. Sanie by³y
ju¿ gotowe. Mniejsze wygl¹da³y jak towarowy wagon wy-
pe³niony po brzegi zapasami, które uda³o siê ocaliæ pod-
czas rozbierania zrujnowanej spi¿arni. W drugich, wiêk-
szych saniach, mali pracownicy krz¹tali siê pomiêdzy d³u-
gim rzêdem ³awek. Jedni koñczyli przybijanie blatów, dru-
dzy mocowali i dopasowywali oparcia. Jeszcze inni wy-
�cielali gotowe ju¿ ³awki znalezion¹ na krzakach ja³owca
miêkk¹ i puszyst¹ sier�ci¹ oraz zgubionymi w lesie ptasi-
mi piórami. Inna dru¿yna skrêca³a powrozy
a nastêpnie przytwierdza³a je do sañ, to na wypadek, gdy-
by misja wodza powiod³a siê a¿ tak dobrze, ¿e oprócz
schronienia znalaz³by �si³ê poci¹gow¹�, czyli najkrócej mó-
wi¹c, gdyby który� z jego przyjació³ zechcia³ zaci¹gn¹æ ich
do nowego mieszkania.

Kubu� Maluszek przyrz¹dzi³ z czarnych jagód farbê,
wypisa³ na boku sañ tajemnicze skróty: �STLL� i �SPLL
- I KLASA�. A zapytany co one znacz¹, �miej¹c siê powie-
dzia³:
- STLL - to SANIE TOWAROWE LE�NYCH LUDKÓW. Nato-
miast drugi skrót t³umaczy siê: SANIE PASA¯ERSKIE LE-
�NYCH LUDKÓW posiadaj¹ce tylko pierwsz¹ klasê.

Wódz Le�nych Ludków u�miechn¹³ siê na ten wi-
dok. Serce jego wype³nione by³o rado�ci¹. Cieszy³ siê nie
z tego powodu, ¿e zasta³ swoj¹ rodzinê przy pracy, bo tego
by³ pewien, ale radowa³ siê, bo móg³ im przekazaæ pomy�l-
n¹ wie�æ, na któr¹ bez w¹tpienia wszyscy z utêsknieniem
czekali.

Przez pewien czas stali w milczeniu na skraju pola-
ny przygl¹daj¹c siê le�nej wspólnocie. Podziwiali zrêcz-
no�æ, z jak¹ le�ni bracia wykonywali wyznaczone prace.
Ciszê przerwa³ wódz - To moi dzielni i odwa¿ni bracia, któ-
rzy nigdy mnie... - niespodziewanie urwa³, gdy¿ g³os za-
cz¹³ mu miêkn¹æ i za³amywaæ siê - nie zawiedli - doda³ po
chwili czuj¹c, ¿e panuje ju¿ nad dr¿¹cym g³osem. Zawsze
mogê na nich liczyæ - mówi³ dalej. Tak, tak - przytakn¹³

Szaraczek, - tworzycie wspania³¹ rodzinê, od której my -
le�na braæ - tak wiele siê uczymy. Ale - zacz¹³ niepewnie -
powiedz mi le�ny wodzu, dlaczego kaza³e� im robiæ to
wszystko: zbijaæ sanie, gromadziæ zapasy..., przecie¿ nie
wiedzia³e� czy znajdziesz nowe, bezpieczne miejsce dla
swojej wspólnoty...? Wódz u�miechn¹³ siê, nie przerywa³
jednak potoku pytañ, którymi zasypywa³ go Szaraczek:
- A je¿eli wszystkie mo¿liwe sposoby ratunku i pomocy za-
wiod³yby - to po co tyle trudu? - urwa³, choæ w jego zajê-
czym umy�le pojawia³y siê ci¹gle nowe i nowe niejasno-
�ci i zapytania. Wielki wódz lekko uniós³ krzaczaste brwi,
pog³adzi³ swoj¹ d³ug¹ posiwia³¹ brodê i bardzo powa¿nie
rzek³:
- Widzisz przyjacielu - Zaj¹czku Szaraczku - gdybym po-
wiedzia³ mojej kochanej rodzince: �nie róbcie nic, bo sy-
tuacja nasza jest bardzo trudna, czy wrêcz beznadziejna� -
w ich m³ode i pe³ne zapa³u i rado�ci serca rzuci³bym ziar-
no smutku, rozpaczy prowadz¹cej do zobojêtnienia,
a mo¿e nawet i wiêkszego dramatu, o którym nie chcê
nawet my�leæ... . A tak, da³em im promieñ nadziei, który
pozwoli³ pokonaæ to wszystko, co widzisz. Dziêki niemu
ka¿dy z nich dostrzega³ dalej potrzebê i sens swojej pracy.
Pamiêtaj o jednym: nigdy sam nie traæ nadziei oraz nigdy
nikomu pod ¿adnym pozorem jej nie odbieraj.

Zajêci rozmow¹ nie zauwa¿yli, ¿e Le�ni Ludkowie
dostrzeg³szy ich stoj¹cych na skraju polany, przerwali pra-
cê i zaczêli gromadziæ siê na specjalnym placyku. W miej-
scu tym by³ rz¹d kilkunastu ³awek, które zape³nia³y siê
z chwil¹, gdy wódz Le�nych Ludów zajmowa³ miejsce za
mównic¹ wykonan¹ z piêknej, starej huby, aby oznajmiæ
im sprawy najwy¿szej wagi.
- Popatrz - rzek³ Szaraczek - przerwali pracê, choæ jesz-
cze jej nie ukoñczyli - mówi¹c to, wskaza³ pyszczkiem na
gromadz¹cych siê wokó³ mównicy le�nych braci.
- To nic - uspokoi³ go wódz. - Dostrzegli nas i zgroma-
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Odeszli do Wieczno�ci:

Józef Buszko (72),  Maria Olejar-
nik (74), Zofia Prochowska (62),

Eugeniusz Kowalewski (70), Tere-

sa Wi�niewska-Ziobroñ (64), Stani-

s³aw Bana� (76), Jolanta Sajdak,

Teresa Pilarczyk (66), Antoni �wigost (86),

Jadwiga Jaich (51), Mieczys³aw Gregorczyk
(70), Stanis³aw S³oniowski (69), Tadeusz Deren-
da (83)

Wieczne odpoczywanie racz im daæ Panie

Z KSI¥G PARAFIALNYCH (25 III 1999 - 24 V 1999):

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sakramentu Chrztu �w. dost¹pili:

Agnieszka Anna Machaczka, Justyna Maria G¹sior,
Micha³ Krzysztof Krzyworzeka, Karolina Maria Cho-
robik, Marcin Janusz Deka, Anna Agnieszka Król,

Mateusz Marek Bigaj, Aleksandra Anna Fabin, Dawid Kêku�,

Patrycja Izabela Wi�niewska, Micha³ Krzysztof Idzik, Kamil

Dariusz Obydziñski, Daniel £ukasz Pietruszka

Po³¹czyli siê Sakramentem Ma³¿eñstwa

Eugeniusz Rafa³ Skalik & Maria Adamczyk; Rafa³ Piotr

Baczyñski & Ma³gorzata Sobczyk; Wojciech Krzysz-

tof Kowaliñski & Magdalena Maria �lêzak; Marcin

Rafa³ Adamczak & Joanna Matoga

dzili siê na miejscu spotkañ. Ciekawi s¹ jakie przynoszê
im wie�ci.
Wódz podszed³ do mównicy, a zaj¹czek przykucn¹³ z boku
obserwuj¹c uwa¿nie ma³e twarze, skupione i z przejêciem,
a mo¿e nawet z lêkiem
i niepokojem wpatrzone w wodza, który jak wyrocznia mia³
ukazaæ im najbli¿sz¹ przysz³o�æ. Wódz stoj¹c za mównic¹,
( zwan¹ przez wspólnotê
� hubówk¹ � ), ogarn¹³ zebranych swym wzrokiem i prze-
mówi³:
- Moi kochani, jeste�my ocaleni..., dalsze s³owa zo-
sta³y zag³uszone przez krzyk wiwatuj¹cych Le�nych Lud-
ków. Jeden przez drugiego wykrzykiwali:
- hura!, - wiwat!, - niech ¿yje wódz!, - niech ¿yj¹ jego
przyjaciele! ...
Wiwatom nie by³o koñca. Wódz cierpliwie czeka³ licz¹c
na to, ¿e le�na rodzina widz¹c go stoj¹cego dalej na mów-

BO¯E
CIA£O

nicy, umilknie - wszak, je¿eli nie opu�ci miejsca przemo-
wy, ma im co� jeszcze do powiedzenia. Niestety ku jego
wielkiemu zdziwieniu, zawsze zdyscyplinowani do tej pory
podopieczni, dalej krzyczeli. W koñcu zniecierpliwiony
uniós³ praw¹ rêkê w górê, daj¹c w ten sposób znak, ¿e to
jeszcze nie koniec jego przemowy.
- Cicho! - rozleg³ siê krótki lecz stanowczy i ostry g³os.
To Kubu� Sekretarz, prawa rêka wodza, znany ze swej b³y-
skotliwo�ci, pomys³owo�ci i spostrzegawczo�ci, (dlatego
przez niektórych nazywany �Spostrze¿usiem�), wzywa³
w ten sposób swoich braci do milczenia. On wiedzia³, ¿e
je¿eli wódz podnosi rêkê do góry, to nie tylko prosi o ciszê,
ale ju¿ jest zdenerwowany i zaniepokojony niestosownym
zachowaniem Le�nych Ludków. ...
cdn.

Wasz X

Dziewczêta polnych kwiatów narw¹
Baldachim nieba je okryje,
Zakwitn¹ razem bia³¹ barw¹
Sukienki, serca i lilije.

Tyle dzi� s³oñca ponad nami
Rumiany �wiat siê ze snu budzi,
Rozkwitniêtymi ulicami
Idzie i �mieje siê do ludzi.

Procesje pójd¹ i przystan¹
Na umajonym ka¿dym rogu
W takie dziecinne, dobre rano
Weso³o bêdzie Panu Bogu.

KAZIMIERZ WIERZYÑSKI UTWORY ZEBRANE, 1933R.
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MDM
M£ODZIE¯

 DO
 M£ODZIE¯Y

¯ARTY, DJWCIPY, KAWA£Y...

Wakacje, wakacje � dwa miesi¹ce uro-
czej nudy  po³¹czonej z lenistwem.
.... No, oczywi�cie zas³u¿ony wypoczy-
nek po dziesiêciomiesiêcznej �kator¿-
niczej pracy�?!
Co w tym czasie?
-     �leniuchowanie�  wiadomo, ¿e
potrzebne
- fantastyczne przygody �  ale
oczywi�cie z �happy end�em�.
- wyjazdy w góry, nad morze, ka-
jaki, rajdy mo¿e Grecja i Hiszpania . ...
- no w³a�nie.... Co jeszcze?

W tym miejscu przypomnia³ mi siê Pan
Bóg � cierpliwy, zawsze kochaj¹cy ale
czêsto zapomniany.... a On czeka so-
bie gdzie� na dnie naszego nieposprz¹-
tanego, pe³nego po�piechu  serca.
On zawsze jest. Tylko gdzie ja jestem?
Czêsto z daleka od Niego... Bo wyma-
ga. Czego? Przede wszystkim MI£O�CI.
A ja kim jestem? Egoist¹ ... i to w do-
datku na urlopie.
Wiêc?
Kiedy masz wakacje i chcesz trochê
poszaleæ to nie znaczy, ¿e Bóg ma sie-
dzieæ w szafie najlepiej jeszcze przy-
walony ubraniami.  We� Go ze sob¹
i ciesz siê. Na pewno nie bêdzie Ci �le
a mo¿e nawet lepiej ni¿ bez Niego.
On pragnie ¿eby� Mu po�wiêci³ 5, 10
minut w ci¹gu dnia. Czym jest to wo-
bec wieczno�ci? Pewnie, ¿e
brzmi to patetycznie ale...
Do tego mo¿e jeszcze ma³y
�dziesi¹tek na palcu�...
Co jeszcze? dobry humor,
ochota na zabawê odrobina
rozs¹dku i .... Rusz w drogê...
Wszystkiego dobrego i do zo-
baczenia po wakacjach!

R.U

Z cyklu ¯arty niepo�wiêcone ks. J. Kracik

Chirurg z wielk¹ brod¹ uspokaja pacjenta:
- Wszystko bêdzie dobrze.
Operowany wraca do przytomno�ci, znów widzi
nad sob¹ brodê.
- Ju¿ po wszystkim, panie doktorze?
- Owszem, tylko ¿e ja nie jestem ¿aden doktor,

jestem �w. Piotr.

Dziecko ateisty pyta siê ojca:
- Tato, a czy Pan Bóg wie o tym, ¿e Go nie-

ma?

Proboszcz do prosz¹cego:
- masz tu odrobinê pieniêdzy, ale ¿eby� mi

za to wódki nie kupi³!
- Ksiêdzu? Na pewno nie!

Zastrajkowa³y amory znudzone
mi³o�ci¹
Szef wydziela³ szczê�cie
Jak kostki cukru
W magazynie �w. Piotra
Zabrak³o skrzyde³
Anio³ Stró¿ usiad³ na drzewie
Wypatruj¹c gruszek hu�ta³ siê na
ga³êzi
�w. Krzysztof leczy³ reumatyzm,
którego nabawi³ siê na ziemi za¿ywa-
j¹c k¹pieli w ciep³ych �ród³ach
Woko³o rozci¹ga³y siê paprocie
Nad drzewami zakwit³a têcza
Biedronki pie�ci³y swe skrzyde³ka
Zatapiaj¹c w promykach s³oñca
Franciszek z wróblami szala³ miêdzy
ob³okami
Bawi¹c siê w chowanego w ogrodowej
altance
Cycylia z grup¹ blusow¹ dawa³a czadu
A¿ polnemu konikowi
Postrzêpi³y siê struny w wiolonczeli

�niepokorna�

Wakacje na figielek.

Misie dwa dostanie to
pisze tu co przeczyta Kto.
Przyjacielu � przygód czas to bo,
wielu przygód ¿yczê Wszystkim.
Zago�ci waszych twarzach na u�miech niech,
rado�ci i zdrowia tak¿e ¯yczê.
Miesiêcy 10 trwa³y wakacje aby,
¿yczê Wam serca z ostatek na I !!!

A.K
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..... BY£ KIEDY�  �SOLVAY� ...

(wspomnienie solvay�czyka)

Za³atwiaj¹c ró¿ne codzienne sprawy - trafi³em nie-
dawno do ZUS-u, mieszcz¹cego siê w dawnym biurowcu
Zak³adów Sodowych. W oczekiwaniu na kolejno�æ przy-
jêcia - podszed³em do okna. Widok utrudnia³a unosz¹ca
siê mg³a. Dawniej by³yby to g³ównie opary, �wiadcz¹ce
o ci¹g³ej pracy kot³owni i urz¹dzeñ produkcyjnych. Wci¹¿
¿ywa pamiêæ, wspomagana wyobra�ni¹ sprawia³y, ¿e
obrazy moich m³odzieñczych i doros³ych lat, tu przepra-
cowanych rysowa³y siê wyrazi�cie.
Z okna dostrzeg³em zaledwie trzy relikty dawnych cza-
sów:
- ci¹g parterowych, szarych zabudowañ mieszcz¹cych kie-
dy� magazyny materia³ów, warsztaty mechaniczne oraz
pomieszczenia do produkcji sody amoniakalnej-krystalicz-
nej. By³ to jedyny w polskim przemy�le sodowym produkt,
przeznaczony dla celów gospodarstwa domowego oraz
potrzeb wsi,
- fragment kompresora gazu z charakterystycznym du¿ym
ko³em zamachowym (smarowanie ³o¿ysk i czyszczenie
tej maszyny nale¿a³o do moich obowi¹zków, - m³odzieñ-
ca chroni¹cego siê tu przed wywozem do pracy w Rzeszy
hitlerowskiej),
- dom kultury - z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pracê fizyczn¹
w fabryce sody studenta tajnego nauczania Karola Wojty-
³y - dzi� wielkiego Polaka, Papie¿a Jana Pawia II.
W dali, za torami kolei zakopiañ-
skiej - widaæ obwarowania sta-
wów odpadów pofabrykacyjnych
(tzw. bia³ych mórz), zajmuj¹cych
obszar ponad 60 hektarowy, dzi�
ju¿ poro�niêty krzewami i ocze-
kuj¹cy na zagospodarowanie
przez miasto na cele rekreacyjne.
Po wyburzeniu obiektów fabrycz-
nych ods³oni³ siê widok na zabu-
dowania sanktuarium Matki Bo-
¿ej Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Pozosta³e tereny zosta³y wch³o-
niête przez nowoczesne giganty
handlu i us³ug. Zniknê³y wiêc miê-
dzy innymi charakterystyczne dla

fabryki �okr¹glaki� czyli
zbiorniki na solankê, ol-
brzymi okr¹g³y silos-maga-
zyn sody amoniakalnej, kil-
kunastopiêtrowe wie¿e
destylacji sody, 84-metro-
wy komin kot³owni oraz w
szeregu stoj¹ce piece wa-
pienne, których wizerunek
umieszczono w znaku fir-
mowym fabryki. O dziejach SOLVAY�a, - fabryki nazywa-
nej w latach trzydziestych �Ameryk¹�, ze wzglêdu na bez-
konkurencyjne w tym �rodowisku i intratne warunki pra-
cy - mo¿e dzi� gawêdziæ niestety tylko garstka ¿yj¹cych
jeszcze solvay�-czyków: m.in. J.Krasucki - by³y pracownik
laboratorium, W. Kupeczek, Micha³ Piórkowski, - b. prac.
wydzia³u sody amoniakalnej, M. Piszczek - b. prac warsz-
tatu elektrycznego, St. Poskróbek - elektromonter, M. �lê-
zak - b. prac. narzêdziowni, J. Staszkiewicz - b. prac. labo-
ratorium, R.Stefañski � b. prac. umys³owy.
Oni to wyrastali razem z rozbudowuj¹c¹ siê fabryk¹.
Wcze�niejsze dzieje �Sody� znaj¹ z przekazu ojców
i dziadków, bo tradycj¹ zarz¹dzania fabryk¹ przez Solvay�a
by³o miêdzy innymi zatrudnianie ca³ych rodzin z my�l¹
o skuteczniejszym konsolidowaniu za³ogi.
Pamiêtam pracuj¹ce rodziny: Bartyzelów, Cerków, Cza-
jów, S³upów, Czulaków, Frasiów, Hosadynów, Ka³u¿ów,
Korzeniaków, Kuku³ów, Kupeczków, Kursów, Nowaków,
Palmów, Piszczków, Pachaczów, Piórkowskich, Sapków,
Sa³akowskich, Sikorów, �lêzaków, Zymonów, Stefañskich,
Wronów, ¯elaznych - itd.
Wybrane, ciekawsze fragmenty historii fabryki opiszê
w kolejnym odcinku wspomnieñ.

RYSZARD STEFAÑSKI

Z LISTÓW
DO REDAKCJI

widok z po³owy góry borkowskiej - lata 30
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Wa k a c y j n y POS£ANIEC dla Dzieciaków

KOCHANI
MALI CZYTELNICY !
Hej ! Na horyzoncie ju¿ wakacje!
Bêdzie frajda. Co? Cieszy siê ka¿-
dy uczeñ. I kamieñ z serca spada.
A wiêc po¿artujmy trochê. Mo¿e
nieco przekornych rad?

- Je�li bêdziesz wstawa³ bar-
dzo pó�no w niedzielê na pewno
nie przyjdziesz do ko�cio³a za
wcze�nie.
- Zaplanuj sobie znakomit¹
wycieczkê na ten �wi¹teczny
dzieñ, a bêdziesz mia³ o czym
my�leæ na Mszy �w. i    jako� czas
przeleci.

Rozsypanka
Nie jest to ³atwe, ale spróbujcie odnale�æ podane poni¿ej s³owa.

- Usi¹d� obok weso³ego kole-
gi. Nie bêdziesz siê nudzi³.
- Nie pro� Boga o pomoc, bo
co bêdzie jak On te¿  Ciê o co� po-
prosi ?
- Spowiadaj siê w czasie Mszy
�w. a nie bêdziesz musia³ s³uchaæ
nudnego kazania.
- A w ogóle to nie przygotowuj
siê przed Komuni¹ �w., zrobisz
Panu Jezusowi niespodziankê.
- W dni powszednie �pij d³u-
go. Przecie¿ to wakacje. Trzeba
wypocz¹æ. Móg³by� zmêczyæ siê
ogl¹daniem przyrody.
- Nie pomagaj nikomu, bo to
te¿ jest mêcz¹ce. Musisz zebraæ
si³y do nauki w nowym roku.
- No i rozlu�nij siê, hulaj ile du-

sza zapragnie, mów �kwiecistym�
jêzykiem. Co tam otoczenie. Trze-
ba ¿yæ!
- Nie koresponduj z nikim, nie
dziel siê mi³ymi wra¿eniami. Zmê-
czysz i tak ju¿ przepracowan¹
rêkê.
- Nie módl siê do Ducha �w.,
 a nu¿by Ciê o�wieci³ i kaza³ dziê-
kowaæ za najmniejsze dobro jakie
otrzymujesz od Boga ka¿dego
dnia, tak¿e w czasie wakacji.

Kochani !

A mo¿e co� mi siê pomyli³o?
Mo¿e nie mam racji ?

¯YCZYMY WAM MI£EJ ZABAWY, A Z WAKACJI WRACAJCIE PE£NI SI£ ZDROWI I  SZCZÊ�LIWI -  Z BOGIEM !
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KUPON KONKURSOWY NR 3/99

Imiê ................................. Nazwisko .........................................

Adres ...........................................................................................

Krzy¿ówka: .................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Za odpowiedzi z nr 2/99 :
nagrody otrzymuj¹: Karolina Biegan, Mateusz Cichoñ, To-
masz £¹cki, Kinga Bazior

na odpowiedzi czekamy do 12 wrze�nia 1999 "

Chocia¿ wo³a dzieci zielony las
i wypoczynku ju¿ czas,
Chocia¿ wo³aj¹ jeziora, rzeki
równiny i wysokie góry.
I nied�wied� bardzo
niecierpliwi siê szarobury.
My doro�li serdeczn¹
opiek¹ otoczymy Was,
Gor¹ce mod³y zaniesiemy
do Boga w chmury.

Maria Rochowiak

Mini kalendarz
�wiêtych patronów,
których imiona nosicie
Mali  Czytelnicy.

�w. Anna     - jej �wiêto przy-
pada w lipcu. To mama Matki
Bo¿ej, a babcia Pana Jezusa.
�w. Anna cieszy siê szczegól-
n¹ czci¹ w Polsce. Ku jej czci
wzniesiono ok. 184 ko�cio-
³ów. W�ród nich wyró¿niaj¹
siê ko�cio³y �w. Anny w Kra-
kowie i Warszawie. Z jej imie-
niem wi¹¿¹ siê te¿ liczne przy-
s³owia np. �Niejedna panna
ma na imiê Anna� albo
�Od �w. Anki zimne wieczory
i ranki�

Niestety, ¿aden z naszych ma³ych czytelników
nie spe³ni³ wymagañ konkursu og³oszonego
w zesz³ym roku (5 kolejnych poprawnych rozwi¹zañ),
w zwi¹zku z tym nagrodê przeznaczamy na dofi-
nansowanie kolonii parafialnej.

Krzy¿ówka (werset z ksiêgi Estery)
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INFORMACJE Z PARAFII MATKI BOSKIEJ ZWYCIÊSKIEJ
Adres parafii:  ul. Zakopiañska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 266 - 38 - 50

K o n t a k t  z  r e d a k c j ¹ :   o s o b i s t y   w  k a n c e l a r i i  p a r a f i a l n e j ,  Z a k o p i a ñ s k a  8 6 , l u b  t e l e f o n i c z n y  2 6 6 - 3 8 - 5 0  w e  w t o r k i  w  g o d z .  1 6 - 1 7 . 3 0

R e d a k c j a :  P a r a f i a  R z y m s k o k a t o l i c k a  p w .  M a t k i  B o s k i e j  Z w y c i ê s k i e j ,  3 0 - 4 1 8  K r a k ó w  B o r e k  F a ³ ê c k i ,  u l .  Z a k o p i a ñ s k a  8 6 ,  t e l .  ( 0 1 2 )  2 6 6 - 3 8 - 5 0
Z e s p ó ³  r e d a k c y j n y : k s .  G r z e g o r z  S z e w c z y k ,  k s .  S t a n i s ³ a w  F i g u r a ,  k s .  E d w a r d  P a s t e c z k o ,  k s .  B o g d a n  J e l e ñ ,  s .  D o r o t a  Tu c k a ,  W .  i  A .  B a z i o r ,

A .  i  E .  O r z e c h o w s c y ,  M .  R e m b i � ,  M .  R o c h o w i a k ,   T .  S c h u s t e r ,  E . W o � n y ,  M . W o j c i e c h o w s k i
D r u k :  D r u k a r n i a  S K R Y P T  s . c . ,  R a d z i k o w s k i e g o  1 5 2 ,  K r a k ó w ,  t e l  6 3 7 0 2 2 2  w .  3 2 3 .  O d d a n o  d o  d r u k u  3 1  V  1 9 9 9 .  N a k ³ a d  8 0 0  e g z .
Z a p r a s z a m y  c h ê t n y c h  C z y t e l n i k ó w  d o  w s p ó ³ p r a c y  p r z y  r e d a g o w a n i u   n a s z e g o  p i s m a  ( c i e k a w e  p o m y s ³ y ,  p r o p o z y c j e ,  k o n s t r u k t y w n e  u w a g i  i t p . )
R e d a k c j a  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w y b o r u  i  s k r a c a n i a  t e k s t ó w .

POS£ANIEC ZWYCIÊSKIEJ

Msze �w.:
w Niedziele i �wiêta: 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00
w dni powszednie: 6.30 7.00 18.00

Sakrament Chrztu �w. w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielê miesi¹ca na
Mszy �w. o godz. 14.00. Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych
we czwartek przed III niedziel¹ o godz. 19.00 w sali obok kancelarii.
Poradnia ¯ycia Rodzinnego:

dla narzeczonych: poniedzia³ek godz. 16.00 - 17.30,
dla ma³¿onków: poniedzia³ek godz. 17.30 - 18.30

Kursy dla narzeczonych:  I, II, III i IV wtorek miesi¹ca, godz. 18.00 - 20.00
Msza �w. z modlitw¹ w intencji o poszanowanie ¿ycia w Ojczy�nie:
I sobota miesi¹ca, godz. 18.00
Biblioteka: niedziela godz.10.00-12.00

Ka¿dy numer �Pos³añca� wydawany jest dziêki ofiarom parafian, sk³adanym przy jego dystr ybucji - Bóg zap³aæ

Kancelaria  parafialna czynna :

poniedzia³ek 10. 00 - 11. 00
wtorek 16. 00 - 17. 30
�roda 16. 00 - 17. 30
czwartek 10. 00 - 11. 00  16. 00 - 17. 30
pi¹tek 9. 00 - 11. 00 - sprawy cmentarne
sobota 10. 00 - 11. 00

WARTO POS£UCHAÆ...

W p³ytotece czytelników �PZ�

winna znale�æ siê p³yta szczególna,

p³yta na której Ojciec �wiêty Jan Pa-

we³ II mówi i �piewa w piêciu jêzy-

kach : po angielsku, francusku, hisz-

pañsku, po ³acinie i po w³osku.

P³yta �ABBA PATER�, wydana

23 marca przed wydawnictwo Sony

Music, ma u�wietniæ uroczysto�ci

Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

i obchodzon¹ niedawno 20. rocznicê

wst¹pienia kardyna³a Karola Wojty³y

na tron Piotrowy.

Jest to pierwsza p³yta kompak-

towa z zarejestrowanym g³osem Ojca

�wiêtego. Na albumie zebrano wypo-

wiedzi papieskie z ró¿nych okresów

jego pontyfikatu, homilie i pie�ni �pie-

wane przez Jana Paw³a II ze wspó-

³czesnym podk³adem muzycznym.

P³yta zawiera 11 utworów opartych

na tekstach biblijnych, w których Piotr

naszych czasów porusza uniwersal-

ne tematy moralne.

Producentami albumu s¹ Radio

Watykañskie oraz religijne przedsiê-

biorstwo Audiovisivi San Paolo.

Praca nad p³yt¹ trwa³a dwa lata, prze-

wodzi³ jej ojciec Paulino Borgomeo

pod nadzorem ojca Pasguale Giulio

Neroni � dyrektora generalnego Ra-

dia Watykañskiego.

Album papieski wzbudzi³

w krajach, gdzie siê ukaza³, ogromne

zainteresowanie, zamówienia sprze-

dawców znacznie przekroczy³y pla-

nowany nak³ad. Tak¿e w Polsce ....

 Dla Was p³ytê przes³ucha³ Kacper

ABBA Pater CD
Wydawnictwo Sony Classical

SK 61705


