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Drodzy Parafianie.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
wyda³ kilka dokumentów o przygo-
towaniu i prze¿ywaniu Wielkiego Ju-
bileuszu. Najwa¿niejsze z nich to:
Tertio Milenio Adweniente, �Bulla
Og³aszaj¹ca Wielki Jubileusz Roku
2000�, i ostatnio �List Apostolski o
Pielgrzymowaniu do Miejsc zwi¹za-
nych z Histori¹ Zbawienia.�

Po latach przygotowañ sta-
jemy ju¿ na progu Wielkiego Jubile-
uszu. W ci¹gu tych lat wiele uczy-
niono w ca³ym Ko�ciele, aby móg³
nast¹piæ ten czas ³aski. W swej isto-
cie Wielki Jubileusz nie jest zbiorem
zadañ, które nale¿y wykonaæ, ale
ma byæ wielkim prze¿yciem we-
wnêtrznym. Ostatnie trzy lata przy-
gotowañ do Jubileuszu, skoncentro-
wa³y siê wokó³ Trójcy �wiêtej : przez
Chrystusa � w Duchu �wiêtym � ku
Bogu Ojcu. Droga wiary bierze po-
cz¹tek z tajemnicy Trójcy �wiêtej i w
niej znajdzie ostateczny kres, gdy
nasze oczy dost¹pi¹ wiekuistej kon-
templacji. Ko�ció³ w ci¹gu tych lat,
przez modlitwê, katechezê i ró¿ne
akcje duszpasterskie wprowadza
wszystkich wierz¹cych w nowy
okres ³aski i misji oraz wielkiej od-
nowy wiary. /por. Bulla Jana Paw³a
II og³aszaj¹ca Wielki Jubileusz Roku
2000/

Wierni Ojcu �wiêtemu pra-
gniemy wszyscy w³¹czyæ siê w tê
wielk¹ odnowê naszej wiary. Trzeba,

aby ka¿dy z nas zaplanowa³ to ostat-
nie przygotowanie i samo prze¿ywa-
nie Roku Jubileuszowego.

Warto wiêc zacz¹æ od tego
co najwa¿niejsze podstawowe i fun-
damentalne: osobistej relacji z Bo-
giem; mojej codziennej modlitwy,
rozmowy ze swoim Stwórc¹......
Wspólnej rodzinnej modlitwy........
Co mo¿esz uczyniæ, co musisz zro-
biæ, aby ka¿de spotkanie z Bogiem,
by³o szans¹ ubogacenia twojej wiary.

Nasze pojednanie z Bogiem
w Sakramencie Pokuty, to kolejne
zadanie. To wyj¹tkowe spotkanie z
Przebaczaj¹cym Mi³osiernym Bo-
giem. Moja spowied� dobrze odpra-
wiona....W modlitwie polecajmy
tych, którzy od lat zaniedbuj¹ spo-
wied�, aby rok Jubileuszowy by³
okazj¹ do pojednania z Bogiem.

Nasze zaanga¿owanie w ¿y-
cie ko�cio³a � wspólnoty parafialnej.
Istniej¹ce Zespo³y parafialne s¹
otwarte, tu mo¿na obudziæ swoja ak-
tywno�æ wiary. Dla Doros³ych: Ze-
spó³ Charytatywny, Zespó³ Misyjny,
Zespó³ Redakcyjny Pos³añca Zwy-
ciêskiej, Krêgi Domowego Ko�cio³a,
Wspólnota Neokatechumenalna Ak-
cja Katolicka, III Zakon �wieckich �w.
Franciszka, ¯ywy Ró¿aniec Kobiet.
Dla dzieci i m³odzie¿y: Oaza Ruchu
�wiat³o ¯ycie, lektorzy ministranci,
Oaza Dzieci Bo¿ych, Scholka.

Ka¿dy mo¿e odnale�æ sobie
w³a�ciwe miejsce, by uczestniczyæ
w ¿yciu Ko�cio³a i w ten sposób wy-
pe³niaæ swoje powo³anie chrze�ci-
jañskie, którym zostali�my obdarze-
ni przez naszego Stwórcê. Jubile-
usz 2000 lat niech bêdzie dla nas
wszystkich, a szczególnie dla na-
szych rodzin, wielkim wezwaniem

do wiêkszego zaanga¿owanie
w ¿ycie naszej wiary.

W roku 2000 wspólnota na-
sza bêdzie prze¿ywaæ Jubileusz 75
lat istnienia parafii i nawiedzenie Ob-
razu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Bêd¹ to wspania³e okazje i wyzwa-
nia do g³êbszego prze¿ywania Ju-
bileuszu narodzin Naszego Zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa. Wykorzy-
stajmy ka¿d¹ okazjê, aby byæ bli¿ej
Boga. Modlitwê Ró¿añcow¹ w mie-
si¹cu pa�dzierniku ofiarujmy w in-
tencji dobrego przygotowania i prze-
¿ywania wielkich wydarzeñ religij-
nych w roku 2000. Chorych, cierpi¹-
cych i starszych prosimy o modli-
twê i ofiarowanie swoich cierpieñ w
intencji naszej parafii. Aby�my wszy-
scy mogli �piewaæ swojemu Stwór-
cy i Najlepszemu Ojcu TE DEUM
LAUDAMUS za wspania³e dzie³o
Wcielenia Syna Bo¿ego. Z serdecz-
nym pozdrowieniem i modlitw¹ na
czas przygotowañ do Wielkiego Ju-
bileuszu.

WASZ PROBOSZCZ

KS. GRZEGORZ SZEWCZYK.

NA PROGU
WIELKIEGO JUBILEUSZU
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Z utêsknieniem oczekiwa-
li�my na przyjazd Ojca �w. do Pol-
ski, a szczególnie na dzieñ 15
czerwca 1999r., kiedy to Ojciec �w.
mia³ sprawowaæ Naj�wiêtsz¹ Ofia-
rê na B³oniach Krakowskich. Die-
cezja Krakowska obchodzi³a tysi¹c
lat istnienia.
Od rana pada³ rzêsisty deszcz. Wi-
daæ by³o tylko posuwaj¹ce siê na-
przód parasole, a pod nimi zmok-
niêtych pielgrzymów. Ka¿dy z nich
wreszcie dotar³ do celu, na B³onia
Krakowskie.
Ja mia³am sektor AV.1, wiêc mo-
g³am wcze�niej, przed rozpoczê-
ciem Eucharystii powitaæ Ojca �w.
przy Al. 3-go Maja. W pewnej chwili
przejecha³ orszak papieski, czeka-
li�my dalej, od czasu do czasu s³y-
chaæ by³o oklaski. A wiêc nad-
je¿d¿a Ojciec �w. !!!. I wtedy z g³o-
�ników us³yszeli�my wiadomo�æ,
¿e Ojciec �w.z powodu choroby
nie przyjedzie na B³onia.

Wyrazem naszych bole-
snych uczuæ by³y ³zy, które sp³ywa-
³y razem z kroplami deszczu z na-
szych oczu. P³akali wszyscy, wier-
ni, ksiê¿a, zakonnicy, ksiê¿a bisku-
pi. P³aka³o z nami ca³e krakowskie
niebo. Deszcz nie przestawa³ pa-
daæ.
My�leli�my, jak czuje siê uwiêzio-

ny z powodu choroby w rezyden-
cji biskupów krakowskich Ojciec
�w. dzieli³ los chorych na salach
szpitalnych, chorych w domach,
którzy nie mogli przybyæ na B³onia
Krakowskie.
Podobn¹ sytuacjê prze¿ywali piel-
grzymi na Jasnej Górze w dniu 26
sierpnia 1982 roku. By³ stan wojen-
ny. W roku 1982 Jasna Góra �wiê-
towa³a wielki jubileusz 600-lecia
Cudownego Obrazu matki Bo¿ej
i Jej opieki nad ludem polskim. Pol-
ska ¿y³a oczekiwaniem na te wiel-
kie uroczysto�ci, ufali�my, ¿e
u�wietni je swoj¹ obecno�ci¹ Oj-
ciec �w. Jan Pawe³ II.
Przez ca³¹ noc specjalne poci¹gi
zwozi³y pielgrzymów ze wszystkich
zak¹tków naszej Ojczyzny. Z Kra-
kowa równie¿ jecha³ noc¹ taki po-
ci¹g. W Czêstochowie dowiedzie-
li�my siê, ¿e Ojciec �w. nie przyje-
dzie na Jasn¹ Górê. Upewni³ nas
o tym pusty tron papieski, przy-
ozdobiony bukietem bia³o-czerwo-
nych ró¿. By³o tak smutno. Nie by³o
na Jasnej Górze Czcigodnego
Pielgrzyma, który wiele razy, bêd¹c
kardyna³em w Polsce pielgrzymo-
wa³ do tego miejsca. By³ nastrój
pe³en ciszy, zadumania, pobo¿no-
�ci. S³ychaæ by³o wokó³ ¿arliwe mo-
dlitwy pielgrzymów. Do�wiadczyli-
�my wielkiej serdeczno�ci wzajem-
nej. Pielgrzymi rozdawali serdecz-
ne u�miechy, oraz dzielili siê tym,
co mieli. Ulicami Czêstochowy
przeje¿d¿a³y wozy pancerne, ar-
matki wodne, w pe³nym uzbroje-

niu maszerowali ZOMO-wcy. Spra-
wia³o to wra¿enie grozy. Z obrazu
Cudownej Pani Czêstochowskiej
sp³ywa³ na nas spokój, wyciszenie,
pocieszenie.

W dniu 15 czerwca 1999 r.
byli�my znów sami na B³oniach
Krakowskich. Troska o zdrowie
Ojca �w. dominowa³a w naszych
¿arliwych modlitwach. Naj�wiêtsza
ofiara Jezusa Chrystusa odprawia-
³a siê na o³tarzu. Pan Jezus by³
z nami, wys³uchiwa³ naszych
pró�b, zanosi³ je do Boga Ojca.
Poprzez przyjêtego w Komunii �w.
Pana Jezusa byli�my zjednoczeni
z Ojcem �w.

Dobro z r¹k Boga przyjêli-
�my. Przyjêli�my z rado�ci¹ dar
przyjazdu Ojca �w. do Ojczyzny.
A dlaczego nie mo¿emy przyj¹æ
równie¿ i tego do�wiadczenia, tego
cierpienia z r¹k Dobrego Boga?
Mo¿e to przyczyni³o siê, ¿e Ojciec
�w. wróci³ do zdrowia na tyle, ¿e
móg³ w Starym S¹czu wynie�æ do
godno�ci �wiêtej b³ogos³awion¹
Kingê, ¿e móg³ byæ w Gliwicach,
na Jasnej Górze.
Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg
w swoich zrz¹dzeniach, a my schy-
lamy w pokorze nasze g³owy,
wszak codziennie odmawiaj¹c
�Ojcze nasz� modlimy siê do Boga
Ojca �B¹d� wola Twoja�
Ufamy, ¿e Ojciec �w. przyjedzie
nied³ugo do swojego ukochanego
Krakowa.

 KAROLINA BIEDRZYCKA

Chwa³a Bogu Ojcu i Synowi,
Królowi wszech�wiata.
Chwa³a Duchowi,
Bo godzien jest czci i wszystek �wiêty
Trójca jest jedynym Bogiem,
który wszystko stworzy³ i nape³ni³
niebo istotami niebieskimi
a ziemiê istotami ziemskimi.
Morze, rzeki i strumienie nape³ni³
zwierzêtami wodnymi.,

o¿ywiaj¹c wszystko swoim Duchem,
aby wszelkie stworzenie �piewa³o
hymn chwa³y m¹dremu Stwórcy,
jedynej przyczynie ¿ycia i trwania.
Nade wszystko za� niech zawsze
Wielbi Go stworzenie rozumne
Jako wielkiego Króla
I dobrego Ojca

/poematy Dogmatyczne �w. Grzegorza z Nazjanzu/

MOJE SPOTKANIE
Z OJCEM �WIÊTYM
� JANEM PAW£EM II
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 �...Ró¿aniec jest moj¹ codzienn¹ modlitw¹ - i muszê powie-
dzieæ, ¿e jest modlitw¹ cudown¹, cudown¹ w swej prosto-
cie i w swojej g³êbi.....
...W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same s³owa, lecz
s¹ to s³owa, które Dziewica Maryja us³ysza³a od Archanio³a i
od swej krewnej �w. El¿biety. Z tymi s³owami ³¹czy siê ca³y
Ko�ció³...
... Równocze�nie za� w te same dziesi¹tki Ró¿añca serce
nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj¹ siê
na ¿ycie cz³owieka, rodziny, narodu,Ko�cio³a i ludzko�ci.
Sprawy osobiste, sprawy naszych najbli¿szych zw³aszcza tych
którzy s¹ nam najbli¿si, tych o których najbardziej siê trosz-
czymy, którzy nam le¿¹ na sercu. W ten sposób i ta prosta
modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim...�

/Jan Pawe³ II �
pierwsze przemówienie po wyborze na Papie¿a � 29.10.1999 /

Ró¿aniec - zamyka w sobie dwie modlitwy :
modlitwê m y � l n ¹ i modlitwê u s t n ¹.
Modlitwa m y � l n a - polega na rozmy�laniu tajemnic
¿ycia, mêki i chwa³y Jezusa Chrystusa i jego Matki.
Modlitwa u s t n a -polega na odmówieniu piêtnastu

dziesi¹tek Zdrowa� Maryjo poprzedzone przez jed-
no Ojcze nasz.

Odmawiaj¹c Ró¿aniec rozmy�lamy trzy jego
tajemnice: radosn¹, bolesn¹ i chwalebn¹.

Tajemnice radosne przynios³y rado�æ ca³emu �wia-
tu, rozmy�lamy w nich o Zwiastowaniu przez Archa-
nio³a Gabriela Naj�w. Dziewicy - o rado�ci jaka wy-
pe³ni³a serce �w. El¿biety po spotkaniu z Maryj¹.
O rado�ci nieba i ziemi kiedy narodzi³ siê Zbawiciel
- o rado�ci jaka przepe³ni³a serce Symeona bior¹c
go w ramiona Jezusa - o rado�ci jak¹ prze¿y³a Mary-
ja z Józefem kiedy odnale�li Jezusa w �wi¹tyni.

Tajemnice bolesne zanurzaj¹ nas w cierpieniu Je-
zusa Chrystusa, w Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym,
w jego ranach po biczowaniu, w jego krwi po: koro-
nowaniu cierniem, niesieniu krzy¿a naszych grze-
chów, ukrzy¿owania i �mierci.

Tajemnice chwalebne to tajemnice tryumfu i chwa-
³y. Kontemplujemy w nich Zmartwychwstanie Jezu-
sa Chrystusa, Jego Wniebowst¹pienie, Zes³anie Du-
cha �w. -Wniebowziêcie Naj�w. Dziewicy i ukoro-
nowanie Jej na Królowê nieba i ziemi.

Modlitwa ró¿añcowa jest modlitw¹ ³atw¹, lecz wy-
magaj¹c¹ czasu i skupienia. Niestety wiele osób od-
mawia Ró¿aniec �le, w po�piechu zjadaj¹c po³owê
s³ów. Nasz wiara jest jedynym kluczem do przenik-
niêcia wszystkich tajemnic zawartych w Ró¿añcu,
dlatego postarajmy siê odmawiaæ go w skupieniu
w pozycji klêcz¹cej. Miejmy zawsze na uwadze upro-
szenie jakiej ³aski, jak¹� cnotê do na�ladowania, uni-
kania grzechu, który czêsto pope³niamy.
Modlitwa Ró¿añcowa odmawiana wspólnie jest bar-
dziej skuteczna, dlatego bierzmy liczny udzia³ w na-
bo¿eñstwie ró¿añcowym, odmawiajmy j¹ w naszych
rodzinach, w Kó³kach ¯ywego Ró¿añca. Matka Naj-
�wiêtsza jest bardzo przychylna tym co modl¹ siê
na Ró¿añcu, wys³uchuje ich pró�b, wstawia siê za
nimi do swojego Syna, lecz szczególnie wynagradza
tych, którzy w³asnym przyk³adem, poci¹gaj¹ innych
do tego nabo¿eñstwa.

 EWA WO�NY

PA�DZIERNIK
� MIESI¥CEM MODLITWY RÓ¯AÑCOWEJ
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Informacja o Koloni Parafialnej -
Podziêkowanie Organizatorom
i Sponsorom.

Parafia Matki Bo¿ej Zwyciê-
skiej w Krakowie, w okresie waka-
cji tego roku, zorganizowa³a kolo-
niê dla 165 dzieci z naszej parafii.
Wiêkszo�æ uczestników to dzieci z
rodzin wielodzietnych i biednych.
Uczestniczy³y tak¿e dzieci za pe³n¹
odp³atno�ci¹. Zorganizowanie Pa-
rafialnej Kolonii by³o mo¿liwe dziê-
ki ofiarnej pomocy ludzi dobrej
woli.-i dziêki dofinansowaniu wie-
lu sponsorów.

Kolonia odby³a siê w dwóch
turnusach w Chrobrzu k. Piñczowa
i w Lesku w Bieszczadach. Koloniê
prowadzi³ Ks. Edward, Ks. Bogdan,
S. Dorota i S. Beata oraz Wycho-
wawczynie ze szko³y 49 i 97. Panie:
Ilona Grabowska, Dorota Suder,
Ewa Chlebda, Danuta Cichoñ , Da-
nuta Ziarkowska i inni woluntariu-
sze. To dziêki ich bezinteresownej,
ofiarnej i fachowej opiece oraz bu-
duj¹cej postawie, dzieci mog³y bez-
piecznie wypoczywaæ i ubogacaæ
siê duchowo. Dla wielu dzieci by³
to jedyny wypoczynek wakacyjny
i wyjazd poza Kraków.

Zorganizowanie kolonii by³o
mo¿liwe dziêki ofiarno�ci parafian,
indywidualnych sponsorów oraz
dotacji z Urzêdu Miasta Krakowa /
14500 z³/, Caritas Archidiecezji /
8.000 z³/, Rada Dzielnicy X - 2.000z³
oraz firmy prywatne; Firma GETH-
z ul Sko�nej - 4.000 z³, Firma ASCO
z ul. Zamojskiego �1.000, Firma LE-
GRA z ul. Ojcowskiej � 200 z³. Ser-
decznie dziêkujemy Dyrekcji Na-
uczycielom i Pracownikom szko³y

KOLONIA W CHROBRZU

Refleksji kilka o � Chrobrzu.

Ju¿ po raz trzeci nasza Pa-
rafia (w tym roku te¿ w ramach
akcji Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej) organizowa³a dwie
kolonie. Jedna z nich rozpoczê³a
siê z pocz¹tkiem lipca w Chro-
brzu (ko³o Piñczowa). Kilka re-
fleksji na ten temat.

Z naszej parafii uczestniczy-
³o 90 osób (klasy od drugiej a¿ do
ósmej).

Kadrê stanowili nauczycie-
le i wychowawcy ze Szko³y Pod-

WAKACJE 99 97, oraz Radnym Dzielnicy X za zor-
ganizowanie Festynu Osiedlowego,
którego dochód zosta³ przeznaczo-
ny na dofinansowanie koloni dla
dzieci z rodzin biednych. Dziêki
zgromadzonym �rodkom - 125 dzie-
ci otrzyma³o dofinansowanie.

Parafialna Rada Duszpa-
sterska i Rodzice Dzieci uczestni-
cz¹cych w koloni z wielk¹
wdziêczno�ci¹ i bardzo wysoko
oceniaj¹ trud organizowania tego
przedsiêwziêcia. Jest to inicjaty-
wa godna poparcia, która oprócz
wspólnego wypoczynku integru-
je spo³eczno�æ dzieci i rodziców.
Mamy nadzieje, ¿e w nastêpnych
latach jeszcze przy wiêkszym za-
anga¿owaniu spo³ecznym uda
nam siê kontynuowaæ cenne
i sprawdzone inicjatywy w naszej
parafii.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi
wszelki trud przy organizowaniu
wypoczynku dla dzieci.
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stawowej nr 49 i 97. Panie: Da-
nuta Ziarkowska, Ewa Chlebda,
Ilona Grabowska, Danuta Cichoñ.
Tym bardziej serdeczne podziê-
kowanie, gdy¿ dwutygodniow¹
opiekê podjêli oni za darmo, ofia-
ruj¹c parafii swój czas, chêci i
zdolno�ci pedagogiczne. Warto
wspomnieæ tu o dwóch paniach:
Ziutce i Eli (zaprzyja�nionych z
nasz¹ parafi¹ z Dobczyc), które
te¿ po�wiêci³y swój czas dla dzie-
ci z tutejszej parafii.

Ka¿dy wyjazd, a szczegól-
nie ten nauczy³ nas pewnej po-
kory, by³ sprawdzianem nie tylko
dla dzieci, lecz te¿ dla kadry ich
umiejêtno�ci wspó³pracy, sza-
cunku, jedno�ci i lojalno�ci.

Duchowa pomoc, wsparcie
w prze¿ywaniu wakacji z Bogiem
oferowali nam Klerycy z Krakow-
skiego Seminarium Duchowne-
go. Ze swoj¹ energi¹, poczuciem
humoru i fizyczn¹ si³¹ w sporto-
wych zawodach, pomagali wypo-
czywaæ dzieciakom: Diakon S³a-
womir Chwa³ek, Kleryk S³awo-
mir  , Kleryk Wojciech Zachrad-
nik, Kleryk Krzysztof Janczak.
Okolica Chrobrza wraz z piêknym
prowadzonym w angielskim sty-
lu parku (15 hektarów) by³a przez
dwa tygodnie miejscem naszego
pobytu. Internat przy Zespole
Szkó³ Rolniczych, miejscem noc-
legu.
Ju¿ od pocz¹tku nasze rozpalo-

ne s³oñcem cia³a och³odzi³a
woda z basenu w Busku Zdroju.
Spacer po Zdrojowym Parku, pi-
jalnia wód (o ró¿nych smakach
� i tych nie najlepszych, ale po-
dobno leczniczych), pozwoli³a
troczê wypocz¹æ i pooddychaæ
�wie¿ym powietrzem.
Potem zabawy w parku, wypra-
wy do lasu, ognisko, pogodne
wieczory, dyskoteki, konkursy,
rozgrywki sportowe i zawody nie
pozwoli³y nudziæ siê. To wszyst-
ko tylko dziêki pomys³owo�ci KA-
DRY wychowawców z Borku!
Wreszcie wyprawa w Góry �wiê-
tokrzyskie, Chêciny z ruinami
zamku, gdzie krêcono Potop,
s³ynny �Bartek�, �wiêty Krzy¿ z
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atrakcj¹ � lochami i trumnami,
powrót w strugach deszczu i
przepyszny bigos! I dla niektórych
wybranych jaskinia Raj � ale tyl-
ko z zewn¹trz. Na zakoñczenie
wybory Miss i Mistera ca³ej kolo-
nii, drobne upominki, s³odycze,
du¿o bardzo du¿o serdeczno�ci.
Atmosferê panuj¹c¹ na kolonii
dobrze odda wiersz bez tytu³u ale
z dat¹, napisany przez najstarsz¹
grupê Pierwsz¹ (i jedn¹ z uczest-
niczek kolonii)

Jeste�my na kolonii, tutaj czas
nas nie goni;
�wietnie siê bawimy, do lasu
chodzimy.
W nocy zamiast spaæ, wolimy w
karty graæ.
Niektórzy robi¹ co innego, ale to
chyba nic wa¿nego.
Pierwsza grupa najlepsza byæ
musi,
bo jeste�my pod opiek¹ pani
Danusi.
I chocia¿ Danusia jest taka
malusia,
To my ja kochamy i nikomu nie
oddamy.
Fajnie tutaj jest, chocia¿ nie da
siê  nic zje�æ.
Ohydne jest tu jedzenie
Ale to dla nas ¿adne zmartwienie
Ksi¹dz Edward siê nami zajmuje
Tak, ¿e niczego nam nie brakuje
Ksi¹dz S³awek chodzi w okula-
rach,
A z nim dziewczyn ca³a chmara.
A Ksi¹dz Krzysztof?
Chocia¿ nie dorobi³ siê jeszcze
sutanny,
To i tak lataj¹ za nim wszystkie
panny.
Pani Ela to jest babka szalona,

A do tego jest tak ekstra opalona.
Nasza pani kierowniczka lubi
dyscyplinê,
Kiedy co� jej nie pasuje, robi
�mieszn¹ minê.
A siostra Dorota to dziwna
istota
Opala siê w habicie
I kocha dzieci nad ¿ycie
Lecz do niczego nas nie zmusi;
Bo s³uchamy tylko pani Danusi.
Oprócz kadry jest tu komarów

ca³a masa
Wiêc nosimy swetry a¿ do pasa.
I choæ �offem� siê pryskamy,
To b¹belków du¿o mamy.
Zakonnice takich problemów nie
maj¹,
Bo w swe habity siê ubieraj¹.
Chyba gor¹co im byæ musi,
I rozebraæ trochê je kusi.
My siostrê Dorotê podziwiamy,
I ponad wszystko kochamy.

8.07.99     A.Z.
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3 � 17 lipca w Chro-
brzu
Wszyscy pytali:
gdzie to jest?  jak
tam bêdzie? co zo-
baczymy ciekawe-
go? jakie czekaj¹
tam atrakcje?

Po dwóch tygo-
dniach okaza³o siê,
¿e:
mieszkali�my w In-
ter nacie Zespo³u
Szkó³ Rolniczych
nad rzek¹ Nid¹. Wo-
kó³ budynku by³o
12ha parku do wy-
poczynku, du¿e bo-
iska sportowe, sala
gimnastyczna i du-
¿o, du¿o s³oñca. Do
90 dzieci z naszej
parafii do³¹czy³o 60
osób z Caritasu Ar-
chidiecezji Krakow-
skiej. Rozpoczêli-
�my wspólny wypo-
czynek pod has³em:
�Bo¿a rado�æ�.
W�ród zabaw ,wy-
jazdów na basen,
wycieczki i radosne-
go bycia razem, bar-
dzo szybko minê³o
dwa tygodnie. Dzi�
zosta³y wspomnie-
nia i podziêkowania
dla prowadz¹cych.

Na kolonii w Chrobrzu by³o super.  Co drugi dzieñ

dyskoteka i ró¿ne ciekawe zabawy Mieli�my ca³odniow¹ wycieczkê na �wiê-

ty Krzy¿. Pogoda nam dopisywa³a i dziêki temu mieli�my organizowane za-

bawy i turnieje sportowe. Moja dru¿yna pi³karska zajê³a I miejsce w�ród

�rednich grup sportowych. Obowi¹zek sprz¹tania pokoi nie by³ zbyt przy-

jemnym zajêciem dla nas a wieczorne gaszenie �wiat³a na ciszê nocn¹ przy-

sparza³o dy¿uruj¹cym wiele k³opotów. Fajnie by³o na tej kolonii! Mo¿e poja-

dê za rok?

PIOTR PAW£OWICZ
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KOLONIA W LESKU

Koloniê w Lesku wspomina-
my bardzo mi³o. Zawdziêczamy to
przyjemnej atmosferze, sympa-
tycznym wychowawcom i ciekawie
zaplanowanemu czasowi.

W dniach od 30 lipca do 12
sierpnia mieszkali�my w Szkole
Podstawowej nr 1 w Lesku. Po³o-
¿ona ona by³a w bardzo dobrym
miejscu. Przez ca³y pobyt w Lesku
mo¿na powiedzieæ, ¿e dopisywa³a
nam pogoda, choæ zdarza³y siê dni
pochmurne. Jednak nawet to nie
przeszkadza³o w dobrej zabawie
na sali gimnastycznej lub du¿ym
boisku za szko³¹. Na pocz¹tku na-
le¿¹ siê podziêkowania dla ca³ej
kadry. Dla pani Doroty Suder opie-
kunki grupy I (ma³e dziewczynki),
siostry Beaty opiekunki grupy II
(�rednie dziewczynki), pani Ma³go-
rzaty Masteli opiekunki grupy III
(najstarsze dziewczyny), pani Be-
aty Dudy opiekunki grupy IV (mali
ch³opcy), Bartka Piwowarczyka i
Mateusza Rochowiaka opiekunów
grupy V (�redni ch³opcy), pani Da-
nuty Ziarkowskiej opiekunki grupy
VI (najstarsi ch³opcy) oraz pani
Wiesi, która czuwa³a nad naszym
zdrówkiem.

No i oczywi�cie podziêkowa-
nia nale¿¹ siê kierownikowi kolonii,

czyli ks. Bogdanowi Jeleniowi, któ-
ry z w³a�ciwym sobie wdziêkiem
dowodzi³ ca³¹ koloni¹, kiedy trze-
ba podbudowywa³ nas swoim po-
czuciem humoru i organizowa³ in-
teresuj¹ce wycieczki.
Podczas tej kolonii mogli�my po-
próbowaæ swoich si³ je¿d¿¹c kon-
no i sprawdziæ wytrzyma³o�æ na-
szych organizmów podczas rejsu
po Solinie. Ogromn¹ przyjemno�æ
sprawi³a nam wycieczka dooko³a
Pêtli Bieszczadzkiej, w czasie któ-
rej jechali�my zabytkow¹ kolejk¹
w¹skotorow¹. Nastêpnie z miej-
scowo�ci, w której wysiedli�my z
tego ma³ego poci¹gu, autokarem
udali�my siê na Wy¿n¹ Prze³êcz.
Stamt¹d pieszo poszli�my do
schroniska na Po³oninie Wetliñskiej.
Po zej�ciu z tej Po³oniny pojechali-
�my do Ustrzyk Dolnych, gdzie
zwiedzili�my muzeum Fauny i flory
Bieszczad. Oprócz opisanych wy-
¿ej wycieczek by³o jeszcze wiele in-
nych. Zwiedzili�my równie¿ wiele
wspania³ych zabytków znajduj¹-
cych siê w centrum miasta Lesko.
W szczególnie gor¹ce dni chodzi-
li�my na basen. Zimna woda i zmê-

czenie d³ugimi wycieczkami powo-
dowa³o, ¿e nie wszyscy mogli siê
k¹paæ. Szczególnym tego powo-
dem by³y odciski. Jednak wieczo-
rem wszyscy odnajdywali w sobie
si³ê, by pój�æ na dyskotekê, �piew
lub inn¹ zabawê. W wolnym cza-
sie miêdzy wycieczkami chodzili-
�my na boisko, by spróbowaæ swo-
ich si³ w zabawach sportowych.
By³y takie dni i noce kiedy ksi¹dz
�profesor� wykazywa³ siê nadmier-
nym poczuciem humoru. Przyk³a-
dem tego by³a pobudka ca³ej ko-
lonii w �rodku nocy, by wed³ug ksiê-
dza uczciæ urodziny kolonii. Wtedy
te¿ musieli�my robiæ przedziwne
rzeczy wymy�lone przez rozpiera-
nego energi¹ kierownika kolonii.

Jednym s³owem kolonia ta
by³a bardzo udana i niech ¿a³uj¹
Ci, którzy na niej nie byli. Nawet
teraz kiedy rozpocz¹³ siê rok szkol-
ny, w ka¿dej wolnej chwili wraca-
my my�lami do Leska.

Karolina i Marek

        Na koloni w Lesku by³o bar-
dzo fajnie. Byli�my na Po³oninie
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Wietliñskiej, p³ywali�my statkiem
po Solinie, je�dzili�my na koniach,
pod kamieniem leskim sma¿yli�my
kie³basê. W upalne dni k¹pali�my
siê w basenie lub pluskali�my siê
w Sanie. Najzabawniejsze by³o chy-
ba to, kiedy kazano nam i�æ spaæ
wcze�niej a potem obudzono
w �rodku nocy. Okaza³o siê, ¿e
Ksi¹dz og³osi³ urodziny kolonii.
By³o ciastek tak wiele, ¿e ka¿dy
najad³ siê do syta. Nie mo¿na nie
wspomnieæ o dyskotekach z któ-
rych ostatnia trwa³a prawie do dru-
giej w nocy. Sami widzicie, ¿e by³o
�wietnie! Dlatego zachêcam was
aby�cie i wy wybrali siê w przy-
sz³ym roku na koloniê parafialn¹.

Agnieszka Duma

          Nasza druga kolonia para-
fialna wypad³a w Lesku. Na pocz¹t-
ku zwali³ nas z nóg fakt, ¿e w �rod-
ku wakacji bêdziemy mieszkaæ
w ...szkole. Na szczê�cie z nauk¹
nie mia³o to nic wspólnego. Cho-
dzili�my na wycieczki, a nogi nas
nie bola³y z tego prostego faktu, ¿e
ich nie czuli�my. Owszem, podo-
ba³o nam siê to, ale bez przesady.
W nocy dwa dni przed odjazdem,
ksi¹dz zrobi³ nam o 12:00 pobud-
kê i spó�niony podwieczorek.
Ostatnia dyskoteka by³a do pó³no-
cy z ma³¹ przek¹sk¹ w �rodku.
Oprócz tego je�dzili�my na ko-
niach, w wolnych chwilach chodzi-
li�my do miasta lub na boisko. Ko-
lonia by³a bardzo udana.

Maciek Koniuszewski
& Dominik Grzywa

¯EGNAMY...
Siostry, które pracowa³y w na-
szej parafii

Decyzj¹ Matki Prowincjalnej  zo-
sta³a przeniesiona Siostra Maria
Kowalczyk, organistka, która by³a
tak¿e przez cztery lata Prze³o¿o-
n¹ wspólnoty zakonnej naszego
domu. Obecnie  pracuje w para-
fii w Radomiu.

Zmieni³a tak¿e placówkê
siostra Beata Sroka, katechetka w
szkole nr 49. Jej nowe miejsce

�Nie wy�cie Mnie wybrali, ale ja was wybra³em,
aby�cie szli i owoc przynosili�

pracy duszpasterskiej to Ostro-
wiec �wiêtokrzyski. Dziêkujemy
za wspólne lata spêdzone w Bor-
ku Fa³êckim ,za �piew podczas
Mszy �w. i na wszystkich innych
nabo¿eñstwach s. Marii. Nato-
miast s. Beacie za troskê o dzieci
w ich rozwoju religijnym po³¹czo-
nym ze �piewem.
            Niech dobry Bóg swoim
szczególnym b³ogos³awieñstwem
wynagrodzi im wszystko to co po-
zostawi³y dobrego w naszych ser-
cach.

PRZEDSTAWIAMY ...

Siostry, które rozpoczê³y
pracê w naszej parafii

Witamy w naszej
wspólnocie nowe siostry: Te-
resê Boczar, organistkê
i prze³o¿on¹, która ostatnio
pracowa³a w Krasnymsta-
wie. Siostra Teresa ju¿ po raz
drugi jest na placówce
w Borku i  �piewa Panu  Bogu
jak s³owik.

Now¹ katechetka jest
s. Alina Kowalska która za-
st¹pi³a s.Beatê w pracy kate-
chetycznej w szkole nr 49. Na
trud nowej pracy na Niwie
Pañskiej ¿yczymy:

Szczê�æ Bo¿e!
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O OTWARTYM FUNDUSZU EMERY-
TALNYM ARKA INVESCO

ARKA INVESCO PTE S. A. po-
wsta³o dziêki porozumieniu Konfe-
rencji Episkopatu Polski i AMVESCAP
PLC. Konferencja Episkopatu Polski
anga¿uj¹c siê w tak wa¿ne dla wszyst-
kich reformê ma na wzglêdzie dobro
ka¿dego Polaka.

Fundusz ³¹czy w swojej nazwie
dwie koncepcje: pojêcie moralnego
inwestowania, którego gwarantem
jest Episkopat oraz fachowo�æ i do-
�wiadczenie w zakresie zarz¹dzanie
funduszami emerytalnymi , reprezen-
towane przez INVESCO.

AMVESCAP to jedna z najsilniej-
szych firm zarz¹dzaj¹cych fundusza-
mi. Znajduje siê w pierwszej dziesi¹t-
ce na �wiecie. W jej sk³ad wchodzi
INVESCO, firma wyspecjalizowana
w tworzeniu i prowadzeniu funduszy
emerytalnych. By zapewniæ swoim
przedsiêwziêciom powodzenie, czy-
li osi¹gn¹æ maksymalne zyski przy
minimalnym ryzyku, INVESCO inwe-
stuje po starannym rozpoznaniu ryn-
ku. Dziêki wiedzy i do�wiadczeniu
unika gwa³townych i dramatycznych
wahañ, utrzymuj¹c stabilny wzrost
warto�ci jednostek udzia³u.

Firma AMVESCAP PLC posiada
aktywa w wysoko�ci 275 mld dola-
rów. Co wa¿ne, nie jest zwi¹zana z
¿adnym bankiem ani towarzystwem
ubezpieczeniowym. Zajmuje siê wy-
³¹cznie inwestowaniem powierzo-
nych jej pieniêdzy. Zarz¹dza fundu-
szami diecezji, klasztorów, parafii,
uniwersytetów. Wspó³pracuje z wie-
loma organizacjami charytatywnymi
i instytucjami religijnymi. Jedn¹
z g³ównych zasad ARKA INVESCO
PTE S. A. jest to, ¿e czê�æ zysku towa-
rzystwa przypadaj¹ca akcjonariuszo-
wi - Konferencji Episkopatu Polski
(ale nie zyski cz³onków funduszu, bo
te s¹ nienaruszalne) zostanie zainwe-
stowana w przedsiêwziêcia charyta-
tywne zwi¹zane z Ko�cio³em katolic-
kim w Polsce. Zysk ten zostanie prze-

znaczony na domy starców, domy
dziecka, odbudowê �wi¹tyñ, szko³y,
przytu³ki dla ubogich, pomoc dla
emerytów, którzy nie posiadaj¹ �rod-
ków do ¿ycia i to jest rzecz wyj¹tko-
wa ! ¯aden inny fundusz emerytalny
nie zaci¹gn¹³ takiego zobowi¹zania
i istotne jest, aby pamiêtaæ, ¿e dzia-
³alno�æ charytatywna bêdzie finanso-
wana tylko z zysków towarzystwa,
a nie z dochodów ze sk³adek cz³on-
ków ARKA INVESCO PTE S. A.

Z rozmowy z ks. Janem Dro-
bem ekonomem Konferencji Episko-
patu Polski: �Pytaniem dla nas naj-
istotniejszym przy rozpoczynaniu roz-
mów by³o: czy jest to kapita³ �czysty�:
czy nie pochodzi z handlu broni¹ lub
narkotykami. Sprawdzali�my to bar-
dzo drobiazgowo i wyniki okaza³y siê
korzystne dla AMVESCAP. (�) Mamy
wspania³ych ludzi �wieckich, którzy
s¹ Ko�cio³em i tworz¹ Ko�ció³. I to
w³a�nie oni - akwizytorzy ARKA INVE-
SCO, bêd¹ tworzyli struktury fundu-
szu i na ich barkach bêdzie z³o¿ona
ca³a odpowiedzialno�æ za jego powo-
dzenie. Wszelkie wypracowane
w przysz³o�ci zyski Ko�ció³ przezna-
czy na dzia³alno�æ charytatywn¹,
edukacyjn¹, duszpastersk¹, na orga-
nizowanie �wietlic, wyjazdów kolo-
nijnych dla dzieci, itp.
S¹ ludzie, którzy uwa¿aj¹, ¿e Ko�ció³
nie powinien zajmowaæ siê fundu-
szem. Ale Ko�ció³ to nie tylko �wi¹ty-
nia i duchowni. To tak¿e ludzie �wiec-
cy, którym Ko�ció³ s³u¿y. Takie wy-
obra¿enie Ko�cio³a, który stoi z boku
ca³ego ¿ycia spo³ecznego to pozosta-
³o�æ w �wiadomo�ci wielu ludzi
z minionych kilkudziesiêciu lat. A my
wychodzimy do ludzi i pieni¹dze, któ-
re pozyskamy z ubezpieczeñ przezna-
czymy na dzia³alno�æ charytatywn¹
i duszpastersk¹. Ponadto fundusz
otwarty jest dla wszystkich, nie tylko
dla wierz¹cych� - t³umaczy ksi¹dz Jan
Drob.

ARKA INVESCO przekazuje po-
moc finansow¹ na konkretne przed-
siêwziêcia, na wybrane cele, na pod-
stawie potrzeb zg³aszanych przez za-
interesowane osoby i organizacje, czy

te¿ z inicjatywy samych pracowników
naszej firmy (Dyrektorzy Regionalni,
pracownicy Centrali).
Potrzeba konkretnej pomocy dla Ko-
�cio³a zg³aszana jest równie¿ przez
osoby duchowne, w tym przez Ksiê-
¿y Ekonomów w diecezjach, przez
ksiê¿y proboszczów w parafiach oraz
przez inne osoby duchowne zajmu-
j¹ce siê konkretnymi przedsiêwziê-
ciami (np. pielgrzymki).

Jednym z g³ównych przejawów
dzia³alno�ci charytatywnej i dobro-
czynnej funduszu ARKA INVESCO
by³o przekazanie w ka¿dej diecezji
w Polsce pieniêdzy dla Caritas Polska
na sfinansowanie wyjazdów na wa-
kacje dzieci z rodzin niezamo¿nych,
dla których w wielu wypadkach by³
to pierwszy wyjazd wakacyjny w ¿y-
ciu.

Do dnia 1 sierpnia 1999 roku
³¹czna kwota przekazana przez ARKÊ
INVESCO organizatorom pielgrzymek
na Jasn¹ Górê przekroczy³a 25 tys. z³.

Fundusz w³¹cza siê równie¿
w sponsorowanie du¿ych imprez ma-
sowych o charakterze katolickim, jak
i kulturalnym. Dnia 19 wrze�nia 1999
roku w ramach obchodów Dnia Trze-
ciego Tysi¹clecia w Mediach odby³ siê
uroczysty koncert na Rynku w Krako-
wie, którego wy³¹cznym sponsorem
by³a ARKA INVESCO. Ide¹ tego przed-
siêwziêcia by³o przypomnienie o za-
³o¿eniach chrze�cijanstwa.

£¹czna kwota pomocy finanso-
wej przekazana Caritasowi, Ko�cio³o-
wi na imprezy masowe i na rzecz in-
nych organizacji wynios³a 493 910 z³
(stan na dzieñ 01.08.99).

OPRACOWA£A J.B.

INFORMACJA
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Z LISTÓW
DO REDAKCJI

G³os Parafian

Drogi Ksiê¿e Proboszczu.
Zwracamy siê z serdeczna pro�b¹,
aby Ks. Proboszcz zaprowadzi³ zwy-
czaj na naszym cmentarzu, aby
przed ka¿dym pogrzebem by³ od-
mawiany Ró¿aniec za zmar³ego w
kaplicy przy trumnie.

/kilkuna�cie podpisów parafian/

Z wielka rado�ci¹ przyj¹³em
te propozycje. Modlitwa przy zma-
r³ym bêdzie wyrazem wielkiej troski
najbli¿szej rodziny o jego zbawie-
nie. Na naszym cmentarzu jest za-
zwyczaj mo¿liwo�æ modlitwy przed
pogrzebem. Rodzina zmar³ego
musi zadbaæ, aby tak¹ modlitwê
zorganizowaæ. Nale¿a³oby przyj�æ
wcze�niej na cmentarz, pól godzi-
ny przed pogrzebem. Najlepiej je-
�li kto� z rodziny poprowadzi mo-
dlitwê, albo poprosiæ kogo� z s¹-
siedztwa.

W wielu parafiach jest ten
piêkny zwyczaj modlitwy przy zma-
r³ym w domu rodzinnym. W mia-
stach nie zawsze warunki na to po-
zwalaj¹. Tym bardziej konieczna
zdaje siê byæ ta dobra inicjatywa,
która bêdzie wielka pomoc¹ dla
zmar³ego.

Potwierdzeniem chrze�cijañ-
skiego charakteru pogrzebu oprócz
modlitwy jest tak¿e pe³ne uczestnic-
two we Mszy �w., przyjêt¹ Komu-
nia �w. w intencji zmar³ego. / do
spowiedzi nale¿y przyst¹piæ wcze-
�niej/. Przykry to widok, gdy najbli¿-
sza rodzina nie przystêpuje do Ko-
munii w czasie pogrzebu swoich
Zmar³ych. Zachêcamy wszystkich
parafian do religijnego po¿egnania
naszych krewnych zmar³ych.

KS. GRZEGORZ

Czy cotygodniowe uczestnictwo we
Mszy �w. nie graniczy z dewocj¹ i fa-
natyzmem?

Problem i pytanie nale¿y potrak-
towaæ trochê szerzej, bo w nim widaæ
mentalno�æ cz³owieka wspó³czesne-
go � poganina. Mog¹ oburzaæ s³owa
czy nawet porównanie. Ale do rzeczy
� dlaczego takie ostre porównanie?
Pytanie to ³¹czy siê z pytaniem jak
cz³owiek wspó³czesny wierzy i co z tej
wiary wynika dla niego samego. Bo
mo¿e siê wydawaæ, ¿e nic.

Tak zwany cz³owiek wspó³cze-
sny s¹dzi, ¿e to w gruncie rzeczy ma³o
wa¿ne , jak cz³owiek wierzy, najwa¿-
niejsze, ¿eby ¿y³ uczciwie. Jeste�my
te¿ gotowi przywo³aæ nazwiska zna-
nych nam osób, deklaruj¹cych siê
jako niewierz¹cy, którzy  swoj¹ szla-
chetno�ci¹, uczciwo�ci¹ przewy¿sza-
j¹, wielu ludzi wierz¹cych. Najczê�ciej
te¿ nie zauwa¿amy, ¿e za takimi twier-
dzeniami kryje siê milcz¹ce za³o¿enie,
jakoby uczciwo�æ by³a jedynym i naj-
wy¿szym celem ¿ycia cz³owieka. Po
wielokroæ � najczê�ciej przy okazji po-
grzebów znajomych � wyra¿amy na-
sze ugruntowane przekonanie, ¿e je-
�li kto� ¿yje uczciwie, to na pewno
bêdzie zbawiony: jak gdyby zbawie-
nie by³o tylko naturalnym owocem
uczciwego ¿ycia. Nie nale¿y rozu-
mieæ, tego zdania, ¿e uczciwo�æ
w ¿yciu cz³owieka na nic siê nie zda-
je. Chodzi tylko o upraszczanie praw-
dy Chrystusa i Jego roli w zbawieniu.
Gdyby tylko tak rzeczy siê mia³y, to
Chrystus, Jego krzy¿, mêka i ³aska nie
mia³yby ¿adnego znaczenia; po pro-
stu zbawienie ka¿demu uczciwemu
cz³owiekowi by siê nale¿a³o. Bez sen-
su by³y by sakramenty, zbawcze zna-
ki ³aski.
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego wy-
powiada siê na temat wiary cz³owie-
ka z ca³¹ niezno�n¹ dla wspó³czesnej

ABC LITURGII

mentalno�ci jednoznaczno�ci¹ i pew-
no�ci¹: �wiara w Jezusa Chrystusa
i w Tego, który  Go pos³a³ dla nasze-
go zbawienia, jest konieczna do zba-
wienia�. Poniewa¿ �bez wiary [�] nie
mo¿na podobaæ siê Bogu� (Hbr 11,6)
i doj�æ do udzia³u w Jego synostwie,
nikt nie mo¿e byæ bez niej usprawie-
dliwiony ani nie otrzyma ¿ycia wiecz-
nego, je�li nie wytrwa w niej do koñ-
ca� (Mt 10, 22.24.13 � por. tak¿e KKK
nr 161).
Pytanie o granice fanatyzmu w coty-
godniowej niedzielnej Mszy �w. nasu-
wa jeszcze jedno porównanie, wziête
prosto z ¿ycia. Jest to pytanie czysto
retoryczne, ale mo¿e pobudziæ do re-
fleksji o uczestniczenie we Mszy �w.
nie tylko w niedzielê i �wiêta. Czy co-
dzienne jedzenie trzech posi³ków (nie
wykluczaj¹c podwieczorków, czy dru-
giego �niadania) nie graniczy z ob-
¿arstwem? Dziwne zestawienie, dziw-
ne pytanie, ale w nim kryje siê g³êbo-
ka wewnêtrzna motywacja za co-
dzienn¹ Msz¹ �wiêt¹. Warto ci¹gle
zadawaæ sobie pytanie: Jak obecny
jest Chrystus w Eucharystii? Bo ³atwo,
bardzo ³atwo o zgubienie Boga w Li-
turgii Ko�cio³a, formalizm religijny. Na
uczcie w Wieczerniku, Chrystus zgro-
madzi³ tylko samych przyjació³. Wie-
czernikowa pierwsza Msza �w. to
uczta przyjació³ Chrystusa � Boga.
Czy¿ ka¿dy z nas ochrzczonych i wie-
rz¹cych nie poczuwa siê do spotka-
nia ze swoim PRZYJACIELEM Bo-
giem! I to nie tylko w niedzielê.

KS. EDWARD PASTECZKO
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Na os. Kliny trwa kolejny
etap budowy. W tym roku chcemy
przygotowaæ konstrukcje ¿elbeto-
nowe i zgromadziæ czê�æ materia-
³u.. Przypominamy, ¿e Przedstawi-
ciele Rady budowy zbieraj¹ ofiary
w ka¿dym miesi¹cu zazwyczaj
w trzeci¹ niedzielê. Tak¿e ofiary na
tacê w tym dniu, s¹ przeznaczone
na budowê ko�cio³a. Mamy na-
dziejê, ¿e powstaj¹ce kontury Ko-
�cio³a bêd¹ mobilizowaæ do ofiar-
no�ci, szczególnie tych nie zdecy-
dowanych, którzy jeszcze nie w³¹-
czyli siê w nasz¹ budowê. Wszy-
scy, ca³a parafia budujemy nowy
ko�ció³. Dla wielu dzi� ¿yj¹cych
parafian jest to sp³acanie d³ugu
wdziêczno�ci za �wi¹tynie w któ-
rej obecnie siê modlimy. To nasi
praojcowie budowali dla nas Ko-
�ció³,. My budujemy dla siebie i po-
tomnych a przede wszystkim bu-
dujemy Dom w którym bêdziemy
uwielbiaæ naszego Pana i Stwórcê
umacniaj¹c swoj¹ wiarê. Ufamy w
przemo¿ne wstawiennictwo �w.
Jadwigi Królowej, patronki budu-
j¹cej siê �wi¹tyni.
Wszystkim Ofiarodawcom którzy
w³¹czaj¹ siê przez swoje ofiary
w dzie³o budowy Ko�cio³a ser-
decznie dziêkujemy.
Zwracamy siê z pro�b¹ do w³a�ci-
cieli Firm szczególnie dzia³aj¹cych

na terenie naszej parafii. Do koñ-
ca tego roku istnieje mo¿liwo�æ
odliczania ofiar na cele kultu re-
ligijnego od podstawy podatku.
Ka¿da z³otówka bêdzie cenn¹ ce-
gie³k¹ w budowie nowego ko-
�cio³a.
Konto Budowy Ko�cio³a: Parafia
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej ul. Zako-
piañska 86
PBK III O/Kraków
Nr 11101330-605319-2700-1-77
Z dopiskiem Cele kultu religijnego
� Budowa Ko�cio³a na os. Kliny

Kaplica przy ul. ¯ywieckiej.
Jest ju¿ opracowany kom-

pletny projekt budowlano � archi-
tektoniczny kaplicy przy ul. ¯y-
wieckiej. Czekamy na zezwolenie
Wydzia³u Architektury Urzêdu Mia-
sta Krakowa. Je�li takie zezwole-
nie bêdzie w odpowiednim czasie,
to nie wykluczone, ¿e jeszcze
w tym roku rozpoczn¹ siê budowa,
najpierw prace ziemne i funda-
menty kaplicy. Kaplica bêdzie jed-
nonawowa o wymiarach 19m na
13m, wej�cie g³ówne usytuowane
od ul. Goryczkowej. Powierzchnia
nawy g³ównej ok. 160 m2. Kaplica
jest zaprojektowana dla ok. 350
osób.
W pierwszym etapie budowa ka-
plicy bêdzie finansowana ze �rod-
ków Kurii Metropolitalnej w za-
mian za przekazany dom parafial-
ny dla Diecezji, który jest obecnie
rozbudowywany na dom Samot-
nej Matki z Dzieckiem. Wykoñcze-
nie i urz¹dzenie kaplicy bêdzie
naszym zadaniem. Sprawê budo-
wy kaplicy polecajmy Bogu w na-
szych modlitwach.

KS. PROBOSZCZ

Ojciec �wiêty w Li�cie Apo-
stolskim �O pielgrzymowaniu do
miejsc zwi¹zanych z histori¹ zba-
wienia� ukazuje religijny wymiar
pielgrzymowania i zachêca do piel-
grzymowania do miejsc, które ³¹-
cz¹ siê z Wcieleniem S³owa Bo¿e-
go a wiêc z wydarzeniem, do któ-
rego odwo³uje siê Rok 2000.
Ojciec �wiêty sam osobi�cie pra-
gnie odbyæ pielgrzymkê do Ziemi
�wiêtej. Najpierw bêdzie to Ur chal-
dejskie /obecnie po³udniowy Irak/
zwi¹zane z powo³aniem Abraha-
ma, góra Synaj miejsce zawarcia
przymierza i nadanie Dekalogu, na-
stêpnie Nazaret miasto zwi¹zane
z samym momentem Wcielenia
i Betlejem, gdzie Chrystus przysze-
d³ na �wiat oraz Jerozolima miej-
sce ukrzy¿owania i zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Pielgrzymkê
tê ojciec �wiêty ma odbyæ w mar-
cu 2000 roku.
Wa¿nym miejscem pielgrzymowa-
nia w roku Jubileuszowym bêdzie
wieczne Miasto Rzym i przej�cie
przez �wiête drzwi Bazyliki �w. Pio-
tra oraz nawiedzenie Jego grobu.
Jubileuszowa pielgrzymka narodo-
wa dla Polaków zosta³a zaplanowa-
na na 4,5,6 lipca. W tych dniach
bêd¹ organizowane dla wiernych
pielgrzymki z poszczególnych die-
cezji i parafii. O szczegó³ach bê-
dziemy informowaæ.
�wiatowy Dzieñ M³odzie¿y bêdzie
mia³ miejsce w Rzymie. Z naszej
parafii bêdzie organizowany wy-
jazd m³odzie¿y do Rzymu. Bli¿-
szych informacji bêdzie udziela³ Ks.
Stanis³aw Figura.

BUDUJEMY
DOM DLA PANA...

PIELGRZYMOWANIE
W ROKU JUBILEUSZOWYM
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W roku Jubileuszowym planujemy
tak¿e zorganizowaæ parafialn¹
pielgrzymkê do Ziemi �wiêtej.
Wstêpnie jest ustalony termin od 20
do 27 wrze�nia 2000 roku. W pro-
gramie zwiedzanie i modlitwa
w miejscach zwi¹zanych z Chrystu-
sem i Dzie³em Zbawienia. Betlejem,
Nazaret Jerozolima. Ain Karem,
Góra Tabor, Jezioro Galilejskie,
Eilat � Morze czerwone i wiele in-
nych atrakcyjnych miejsc. Zainte-
resowani mog¹ otrzymaæ dok³ad-
ny program. Przewidywany koszt:
2000,00 z³otych i 300 dolarów USA.
Mo¿na ju¿ wstêpnie zapisywaæ siê
u Ks. Proboszcza. Do 30 marca
nale¿y dokonaæ wp³aty 1.000 z³,
a pozosta³a kwotê z³otówek do 30
czerwca. Wp³ata dolarów amery-
kañskich ju¿ w trakcie pielgrzymki
w Ziemi �wiêtej.
Pielgrzymka do Fatimy - bêdzie
tak¿e mo¿liwo�æ wyjazdu w kwiet-
niu roku 200 do Sanktuarium w Fa-
timie i nawiedzenia miejsc obja-
wieñ Matki Bo¿ej. /Pielgrzymka
8 dni koszt ok. 665 dol. USA/. Za-
interesowani mog¹ otrzymaæ wiê-
cej informacji w parafii.
Bêd¹ tak¿e inne pielgrzymki do
sanktuariów w Polsce. W Roku Ju-
bileuszowym nawiedzenie sanktu-
ariów i miejsc wyznaczonych przez
Biskupów Ordynariuszy, bêdzie
zwi¹zane z ³ask¹ zyskiwania odpu-
stu.
Pielgrzymowanie do miejsc �wiê-
tych to inne do�wiadczenia wiary,
dla wielu to okazja do refleksji i no-
wego spojrzenia na problemy ¿y-
cia. Pielgrzymka to przede wszyst-
kim czas uwielbienia Boga modli-
tw¹ i �piewem pie�ni religijnych.

KS.PROBOSZCZ

ZAPROSZENIE DO TEATRU
...... dla czytelników � PZ �

Pragniemy zachêciæ czytel-
ników � PZ �, szczególnie tych naj-
m³odszych do odwiedzenia teatru
� GROTESKA �. Tym bardziej, ¿e
nadchodz¹ s³otne, jesienne i sza-
re dni, które z po¿ytkiem mo¿na
spêdziæ ogl¹daj¹c ciekawe spek-
takle teatralne.
Z bogatego repertuaru tego teatru
wybrali�my dla naszych czytelni-
ków dwa :

Pierwsze - � Ksiêga Dobrej Na-
dziei. Legenda sceniczna z ¿y-
wota �w.Franciszka
Jest to spektakl wed³ug dawnych
tekstów o ¿yciu �w.Franciszka
z Asy¿u, wysnuty z zapisków fran-
ciszkañskich z XIII i XIV wieku
oraz znanego dzie³a Kwiatki
�w.Franciszka. Obrazy sceniczne
nawi¹zuj¹ do nawi¹zuj¹ do ma-
larstwa �redniowiecznego pe³ne-
go fantastycznej symboliki. Boha-
terowie przedstawieni s¹ poprzez
pó³torametrowe marionety ani-
mowane przez aktorów na podo-
bieñstwo lalek japoñskiego teatru
Bunraku. (Bunraku to japoñski
teatr lalek z XVII wieku). �wiêci,
pustelnicy, grzechy i diab³y, czyli
postacie ziemskie, boskie i pie-
kielne, wymieszanie wznios³o�ci
i humoru podczas zmagania do-
bra ze z³em � wszystko to sprawia,
¿e utwór porusza serce i wyobra�-
niê, niczym sceniczna ba�ñ
z prawdziwym mora³em.

Autorem przedsta-
wienia jest Adolf Welt-
schek i Jan Burnat,  a
spektakl re¿yserowa³
Adolf Weltschek.

Drugie � � Ksiêga rajskich przy-
gód �

Rzecz dzieje siê w ¿ydow-
skim raju wokó³ kolorowej i ta-
jemniczej jab³onki. Z uroczej ba-
�ni na motywach prozy Icyka
Mangera jasno wynika, czym jest
raj. Jest w sensie k³opotów i smut-
ków czym� bli�niaczo podobnym
ziemi, z jedn¹ ró¿nic¹ � tam
wszystko koñczy siê dobrze.
Przedstawienie jest bardzo ³adne,
Katarzyna Deszcz zgrabnie prze-
nosi aktorów w �wiat zaczarowa-
nych historyjek. To, co dzieje siê
na scenie ma naturalny d�wiêk.
Autorem spektaklu jest Icyk Man-
ger ¿ydowski poeta i dramaturg,
krytyk literacki, tworz¹cy w jêzy-
ku idisz, pochodzi³ z Czerniowic.
¯y³ w latach 1901 � 1969. Jego
wyrafinowana twórczo�æ prosta
w wyrazie, bliska jest poezji ludo-
wej. Ballady i pie�ni Mangera
przenosz¹ opowie�ci biblijne
w realia wspó³czesnych autorowi
¯ydów wschodniej Europy.
Przedstawienie re¿yserowa³a Ka-
tarzyna Deszcz.

Na podstawie omówieñ teatralnych

opracowa³
Kacper

Teatr � Groteska � ul. Skarbowa 2
Tel. 633 � 37 � 62
Ceny biletów:
 normalne � 8,00 z³;
 ulgowe � 7,00 z³
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�Francja, Hiszpania i co dalej?�

Sobota, po³udnie, upa³ 30-stopnio-
wy, ka¿dy ocieka gor¹cym potem,
a podeszwy przyklejaj¹ siê do as-
faltu. W takich tropikalnych wa-
runkach znalaz³a siê grupa dziel-
nych zawadiaków z naszej para-
fii, w�ród których prym
wiód³ ksi¹dz Bogdan.
Ko�cielny zegar wybi³
godzinê 12.00 gdy na
Górze Borkowskiej uka-
za³y siê dwa autokary.
Z ulg¹ i rado�ci¹ przy-
witali�my je i siedz¹c¹
w �rodku skawiñsk¹
gromadkê. Ostatnie
jeszcze ca³usy przez
szybê do rodziców i sil-
niki autobusów zaczê-
³y warczeæ. Tak rozpo-
czê³a siê kilkudziesiê-
ciogodzinna jazda.
Zapytacie pewnie o cel
tej podró¿y. Jest nim Ta-
ize. Ma³a wioska le¿¹ca
na po³udniu Burgundii.
To w³a�nie tam w 1940
roku przyjecha³ brat Ro-
ger maj¹c zaledwie 25
lat i za³o¿y³ wspólnotê
mê¿czyzn. Jednak pra-
gn¹³ czego� wiêcej. Po-
stanowi³ zatem, razem
ze wspó³braæmi, go�ciæ m³odych
ludzi ze wszystkich kontynentów.
I tak rok w rok ju¿ od 40 lat nad-
ci¹gaj¹ tam kolejne pokolenia
m³odych ludzi. Przez modlitwê, ci-
szê i refleksjê pragn¹ przybli¿yæ
siê do Boga i odpowiedzieæ sobie

na pytania: �Po co ¿yjê?�, �Dok¹d
zmierzam?�, �Czy moje wysi³ki
maj¹ jaki� sens?�, �Co stanie siê
ze mn¹ po �mierci?�.
Gdy ca³o i zdrowo dotarli�my do
Taize, ju¿ na wstêpie zostali�my
podzieleni na dwie grupy: grupê
pracy i tzw. ��ród³o wiary�- m³od-
sza czê�æ naszej gromadki, która
zgodnie z has³em �do tañca i ró-
¿añca�, bawi³a siê, �piewa³a, ale

te¿ i modli³a. Oprócz tych grup
mo¿na by³o jeszcze wybraæ gru-
pê wiary. Jednak do niej mogli
zapisaæ siê ci, którzy �trzaskaj¹�
biegle jakim� jêzykiem obcym.
Nie by³o te¿ odwa¿nych (z na-
szych autokarów), aby przez ca³y

tydzieñ nie mrukn¹æ ani s³owa.
Grupa ciszy ma swój urok i mo¿-
na w skupieniu rozwa¿aæ �S³owo
Bo¿e�, lecz weso³ej naszej gro-
madce ciê¿ko by³oby nie pu�ciæ
pary z ust przez siedem dni.
Po ulokowaniu siê na polu namio-
towym, nadesz³a wreszcie ta
chwila, na któr¹ czekali�my do-
brych kilka(na�cie) godzin � czas
na prysznic. Czy�ci i pachn¹cy by-

li�my ju¿ zwarci i goto-
wi do Mszy �w., po któ-
rej udali�my siê wcze-
�nie i bez wiêkszego
oporu do spania. Na-
stêpnego dnia wszyst-
kim zrzed³y miny, gdy za-
miast wczorajszej �¿aró-
wy� spad³ gêsty deszcz.
Ka¿dy chcia³ cofn¹æ s³o-
wa, w których narzeka³
na gor¹ce s³oñce. Jed-
nak ani chlapa na polu,
ani stró¿ki wody w prze-
mokniêtych namiotach
nie zdo³a³y nas wystra-
szyæ. Z u�miechem na
twarzy szli�my do swo-
ich zajêæ spogl¹daj¹c na
dumnie powiewaj¹ce
na wietrze, miêdzy dwo-
ma namiotami, skarpet-
ki, maj¹ce przegoniæ
deszczowe chmury.
Oprócz przydzielonych
obowi¹zków spotykali-
�my siê wspólnie trzy

razy wci¹gu dnia na modlitwie.
Zawsze towarzyszy³y jej piêkne
pie�ni �piewane w ró¿nych jêzy-
kach, czytanie Ewangelii, modli-
twa wiernych oraz kilkunastomi-
nutowe, ca³kowite wyciszenie ty-
siêcy ludzi zebranych w Ko�cie-

�VIVAT TAIZE�
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le. Cisza ta zawsze wywiera³a
ogromne wra¿enie na ka¿dym
z nas. Popo³udnia za� mija³y na
rozwa¿aniach �Listu z Taize� na-
pisanego przez brata Rogera.
Po dwóch dniach zaklinanie po-
gody za pomoc¹ skarpetek oka-
za³o siê strza³em w dziesi¹tkê.
Ukaza³o siê s³oñce. S³oñce, to na-
wet ma³o powiedziane. Znów
wróci³ upa³, a lasek ze �róde³kiem
�w. Szczepana pêka³ w szwach od
przypieczonych na s³oñcu m³o-
dych ludzi.
Wbrew po-
zorom jed-
nak miejsce
to, przezna-
czone by³o
do maksy-
m a l n e g o
s k u p i e n i a
i ciszy. In-
nym równie
obleganym
m i e j s c e m
w wolnych
chwilach by³
Oyak (�o jak
tu fajnie�).
Mo¿na by³o
zostawiæ w nim niema³o �kasy�.
Gdy pot ocieka z ka¿dego, wszyst-
ko siê odda w zamian za zimne-
go loda, czy Coca-Colê kupione
w³a�nie tutaj. W wieczorne chwi-
le za�, gdy czasami burcza³o
w brzuchu po super kolacji ze �li-
maków, czy puree z plasterkiem
szynki, powodzeniem cieszy³y siê
hot-dogi z francusk¹ musztard¹.
Nie by³o jednak mocnych, by
zje�æ je bez popicia, nie uroniw-
szy choæ jednej ³zy.
Dzieñ za dniem mija³ szybko. Nim

zd¹¿yli�my przywykn¹æ do rozk³a-
du dnia i francuskiej kuchni, czas
nasz siê ju¿ skoñczy³. Ostatnie
chwile, w sobotni wieczór spêdzi-
li�my w Ko�ciele przy wspólnej
modlitwie z pal¹cymi siê �wieca-
mi na pami¹tkê tajemnicy zmar-
twychwstania. Tysi¹ce p³on¹cych
�wiec mia³y swój szczególny urok.
Pó�niej ju¿ tylko wymiana adre-
sów w Oyaku, ostatnie po¿egna-
nie i o pó³nocy droga powrotna.

 �Quo vadis - wszystkie drogi
prowadz¹ do ... domu.�

Tydzieñ, to za ma³o - wszyscy
stwierdzili�my jednog³o�nie. Wra-
cali�my, wiêc do Polski przez Hisz-
paniê. Zajê³o nam to nastêpny ty-
dzieñ. Pierwsz¹ noc spêdzili�my
na ramieniu s¹siada w autokarze.
Rano po porannej toalecie (o ile
mo¿na tak to nazwaæ) zwiedzili-
�my w Gironie £a�nie Arabskie
(ale nie pozwolili nam siê wyk¹-

paæ) i Katedrê, do której prowa-
dzi³o prawie 100 schodów. Rów-
nie¿ uczestniczyli�my tam w hisz-
pañskiej Mszy �w. koncelebrowa-
nej przez naszego szefa-ksiêdza
Bogdana i jednego z tamtejszych
ksiê¿y. Nie byliby�my jednak sob¹,
gdyby�my choæ na chwilê nie za-
nurzyli siê w s³onej, morskiej wo-
dzie na wybrze¿u Costa Brava.
Kolejne trzy noce spêdzili�my ju¿
nie na ramieniu kolegi, czy kole-
¿anki, lecz w wygodnych ³ó¿kach

h o t e l u
w Barce-
lonie. Za-
raz jak tyl-
ko do nie-
go dotarli-
�my, usta-
wi³a siê
k o l e j k a
pod upra-
g n i o n y
z i m n y
pr ysznic.
Po �obfi-
tej� kolacji
typu �gor¹-
cy kubek
K n o r r a � ,

nie mogli�my usiedzieæ na miej-
scu. Wsiedli�my do autokarów i
ruszyli�my do miasta przed Pa³ac
Narodowy, gdzie w³a�nie odbywa³
siê spektakl fontann. Trzy razy po
15 minut woda tryska³a w ró¿nych
kolorach i w ró¿nym kszta³cie
w rytm muzyki. To by³o co� wspa-
nia³ego. Przez kolejne dni w Bar-
celonie zwiedzili�my Park Guel
z piêknymi palmami, domy Gau-
diego (ale tylko z zewn¹trz), po-
mnik Kolumba oraz L�aquarium,
czyli akwarium oceaniczne. Za-
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szokowani ró¿nymi, dziwnymi
stworami morskimi przeoczyli-
�my jedno z najciekawszych piê-
ter, w którym p³ywa³y rekiny i del-
finy. Podczas zwiedzania Barcelo-
ny, nieraz przegrzani i wysma¿e-
ni przez s³oñce opadali�my z si³,
lecz na wie�æ o szaleñstwach
w morskich falach rozlega³o siê
wielkie HURA i gor¹ce brawa dla
Pani Pilotki. Nie mogli�my rów-
nie¿ omin¹æ s³ynnego stadionu
�Nou Camp� F.C. Barcelony, co
niemal¿e doprowadzi³o do sza-
leñstwa niektórych naszych kole-
gów (szczególnie fanów futbolu).
Przed wyjazdem z Hiszpanii poje-
chali�my jeszcze do Sanktuarium
Montserrat w Pirenejach. Wysie-
dli�my z autokarów, a tu jak na
z³o�æ � piêkne, gor¹ce s³oñce
zmieni³o siê w ulewny deszcz
i gêste, bia³e mg³y zas³ania³y nam
górzysty krajobraz. Niezmordowa-
na jednak krakowska grupa,
zmarzniêta i przemoczona nie
mog³a opu�ciæ tego miejsca nie
uczestnicz¹c w Mszy �w.
Nastêpnego dnia nasz pobyt w
Hiszpanii dobieg³ koñca, lecz
zgodnie z polsk¹ tradycj¹ nie mo¿-
na wyje¿d¿aæ bez po¿egnania.
Postanowili�my wiêc wykorzystaæ
ostatnie nocne godziny w Barce-
lonie (�Barcelona by night�).

Rano, zostawiaj¹c Hiszpaniê
w pamiêci i na zdjêciach, ruszyli-
�my z powrotem do Francji. Przed
dotarciem do Nicei, gdzie spali-
�my jedn¹ noc, nie omieszkali�my
wst¹piæ na zamek w Carcasson-
ne . 14 lipca (�wiêto Republiki
Francuskiej) � bajecznie, piêkny
pokaz sztucznych ogni, szkoda, ¿e
bardzo krótki.

 �Co dobre, to siê szybko koñ-
czy�.

Nasza wspólna droga po-
wrotna zbli¿a³a siê ju¿ do kresu,
lecz ci¹gle by³o nam ma³o. Choæ
na chwilê, ale zatrzymali�my siê
jeszcze w Monaco, nie pomijaj¹c
oczywi�cie s¹siaduj¹cego z nim
Monte-Carlo. W Monaco czê�æ
naszej ekipy zwiedzi³a piêkny eg-
zotyczny ogród, znajduj¹cy siê na
samej górze. Pozostali � �fani pi-
³ki no¿nej� � zlecieli z wywieszo-
nymi jêzykami na sam dó³, prosto
na stadion A.S. Monaco. Maj¹c
�wiêcej szczê�cia ni¿ rozumu�,
uda³o nam siê dostaæ do �rodka
(za po³owê ceny) i zobaczyæ kil-
ku trenuj¹cych lekkoatletycznych
mistrzów �wiata: Smith, Boldon
i Green. Krótka sesja zdjêciowa
i szybki sprint na sam¹ górê do au-

tokarów. Niestety nie ominê³a nas
ma³a bura od Pani Pilotki za kil-
kuminutowe spó�nienie.
Nareszcie Monte-Carlo i co siê
z nim wi¹¿e � Casino. Casino,
w którym w ci¹gu zaledwie kilku
minut niektórzy z nas powiêkszy-
li, b¹d� uszczuplili swoje kiesze-
nie (dobrze, ¿e nie oddawali pod
zastaw swoich kolegów). Rado�æ
w Monte-Carlo trwa³a krótko.
Trzeba by³o ruszaæ dalej.
Powrót do domu: Francja � Hisz-
pania � Francja - ... i co dalej ...?
W³ochy � Austria � Czechy �nie-
stety ju¿ tylko ze zwiedzaniem
przydro¿nych parkingów. Ani siê
nie obejrzeli�my, a tu ju¿ Skawi-
na. Ostatnie zdjêcie grupowe
i ca³usy dla skawiñskiej naszej
paczki. Ju¿ tylko kilka minut
i Góra Borkowska, na której
z dala by³o widaæ machaj¹cych
rodziców oczekuj¹cych swych
pociech.
Krótki przystanek � szybki prysz-
nic, kolacja, przekazanie wra¿eñ
w domach i mo¿emy jechaæ da-
lej. Gdzie teraz? Mo¿e Meksyk
i Sanktuarium w Gwadelupie? Ma-
rzenie.

 Izabela Pirowska

Z LISTÓW
DO REDAKCJI

Z okazji Dnia Nauczyciela pragnê z³o¿yæ moc gor¹cych
¿yczeñ i serdeczne podziêkowania moim paniom nauczy-
cielkom i siostrze zakonnej, za trud i cenny czas po�wiêco-
ny mi na indywidualne nauczanie i prowadzenie lekcji w moim
domu.

 KAROLINA WO�NY KL. 6.
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uczniów zrozumia³e i po¿¹dane.
Szko³a powinna byæ wspólnot¹
uczniów i nauczycieli, wspólnot¹,
w której ci starsi dziel¹ siê swoj¹
wiedz¹ i do�wiadczeniem z m³od-
szymi. W ramach takiego dialogu
przekazywana powinna byæ tak¿e
najistotniejsza wiedza o ludzkim ¿y-
ciu. Je¿eli ten dialog z uczniami ist-
nieje, nauczyciel nie musi ani za-
biegaæ o uznanie uczniów, ani przy-
bieraæ postawy stró¿a prawa -
a w klasie wszystko toczy siê nor-
malnie�.

           �Oceny szkolne to niezwy-
kle wa¿na sprawa, zw³aszcza dla
uczniów i ich rodziców. Oceny
w du¿ym stopniu wyznaczaj¹ po-
zycjê ucznia w klasie i w domu, a
tym samym wp³ywaj¹ na jego sa-
mopoczucie i nastawienie do pra-
cy szkolnej. Z tego powodu na ogó³
uczniowie niezbyt chêtnie podda-
j¹ siê ocenianiu, chocia¿ ka¿dy po-
trzebuje rzetelnej oceny, ¿eby po-
znaæ swoje realne osi¹gniêcia
i mo¿liwo�ci. Liczê na to, ¿e przez
wprowadzenie -w ramach reformy
- zintegrowanego systemu ocenia-
nia wewnêtrznego i zewnêtrznego,
wiêcej m³odych ludzi wybierze
kszta³cenie w pe³nych szko³ach
�rednich, a nastêpnie podejmie wy-
¿sze studia.
(�) Sprawiedliwa i wywa¿ona oce-
na przedstawiana uczniowi przez
nauczyciela oraz uczciwie przepro-
wadzane sprawdziany i egzaminy
z pewno�ci¹ przyczyni¹ siê tak¿e
do podniesienia presti¿u nauczy-
ciela i szko³y�.

KS. EDWARD

REFORMA W SZKOLE
CZY�?

Ci¹gle s³yszy siê przeciw-
stawne opinie, co do ró¿nych no-
wo�ci, zmian wprowadzanych czy
to w Pañstwie, S³u¿bie Zdrowia,
czy ostatnio w Szkole. Przeciw-
stawne oceny, krytyka, mo¿e wy-
nikaæ z braku podstawowych wia-
domo�ci. Zreszt¹ ka¿da nowo�æ
budzi niechêæ, sprzeciw czy kon-
testacjê. Tu przypomina mi siê sy-
tuacja sprzed 9 lat, kiedy to po la-
tach panowania totalitaryzmu ko-
munistycznego, wprowadzono na
nowo katechizacjê do Szkó³. Ile¿
by³o krytyki. Rodzice czêsto szu-
kali dora�nych argumentów typu:
przecie¿ my wybudowali�my salki
katechetyczne, teraz bêd¹ sta³y
puste. Po co katecheza w szkole,
skoro atmosfera w salce sprzyja
uczenia siê dzieci o Bogu. Salki
zawsze mo¿na wykorzystaæ na
spotkania ró¿nych grup bêd¹cych
przy parafiach (Oaza dzieci Bo-
¿ych, Akcja Katolicka, Ruch �wia-
t³o � ¯ycie, Schola, Domowy Ko-
�ció³, Ministranci itp.) czy nawet
wynaj¹æ jako dodatkowe sale dla
prze³adowanych Szkó³.

Czy religia w wychowaniu nie
odgrywa ¿adnej roli? Czy przyka-
zania Bo¿e nie s¹ potrzebna cz³o-
wiekowi zawsze a nie tylko w sal-
ce? Czy nie ma ¿adnych pozytyw-
nych aspektów wej�cia katechezy
do szko³y? Czy tej atmosfery nie
nale¿y przenie�æ do szko³y, poka-
zuj¹c warto�ci p³yn¹ce z religii? Po-
cz¹tkowe narzekania ju¿ po kilku
miesi¹cach zmieni³y siê w s³owa

podziêkowania. Bo rodzice ju¿ nie
musieli popo³udniami prowadziæ
swych pociech do salek, maluchy
mia³y swe lekcje w Przedszkolach,
ile¿ oszczêdzano czasu. Czas po-
kaza³, ¿e mimo protestów, jakie�
pozytywne skutki da³o wprowadze-
nie religii do szko³y.

Kiedy na pocz¹tku wrze�nia
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
podjê³o siê wprowadzenia Refor-
my do Szkó³, prasa, Telewizja, na-
wet sami nauczyciele byli scep-
tyczni co do Reformy. Brak auto-
busów, brak ksi¹¿ek, brak pieniê-
dzy itp. Epoka �judymów� i �si³a-
czek� siê skoñczy³a � s³yszano.
Same braki, a mo¿e w tym nale¿y
znale�æ co� pozytywnego?
Gdy w szkole ci¹gle mówi siê o do-
bru ucznia, gdy z pewno�ci¹ s³y-
szy siê s³owa o prze³adowaniu pro-
gramu, o tym, ¿e nasze dzieci nie
maj¹ praktycznych pomys³ów, bo
w szkole obowi¹zuje tylko encyklo-
pedyczna wiedza, czy  nie warto
spróbowaæ?

Pos³uguj¹c siê krótkimi wy-
powiedziami Ministra Edukacji Na-
rodowej, warto zwróciæ uwagê na
dwa � tak mi siê wydaje � pozy-
tywne aspekty Reformy w Szkole.

          �Wychowanie przez wielu
uwa¿ane jest za sztukê i podobnie
jak dzie³o sztuki najlepiej udaje siê
w warunkach spontaniczno�ci, w
trakcie spotkania osób. Dzieje siê
tak, je¿eli nauczyciel ¿yje warto�cia-
mi i dziêki temu w codziennym kon-
takcie s¹ one ods³aniane przed
uczniami. W takich okoliczno�ciach
nawet trudne warto�ci staj¹ siê dla
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OPOWIE�CI SPOD ROZ£O¯YSTEGO DÊBU

Streszczenie  odcinka  trzeciego.  (s.7 � 9)

Szaraczek  podziwiaj¹c  pracowito�æ  Le�nych
Ludków  otrzymuje cenne  pouczenia,  które  kiedy�  mog¹
zaowocowaæ  w  jego  ¿yciu .
Wódz  Le�nej  Wspólnoty  przekazuje  im  radosn¹  wie�æ
o  znalezieniu nowego miejsca na dom. Trwaj¹  ostatnie
prace  przed  wyruszeniem. . .

Jak gwa³townie  i  niespodziewanie  wybu-
ch³a  niepohamowana  burza rado�ci,  tak  po
okrzyku  Spostrze¿usia  zapad³a  cisza.

-  Oj,  oberwie  siê  nam  za  to,  powiedzia³
nie�mia³o  jeden  z  Le�nych Ludków.
- Co  tu  du¿o  gadaæ,  zdenerwowali�my  ojczulka, do-

rzuci³  drugi.
- Cicho  tam,  jeszcze  wam  ma³o?!,  wrzasn¹³  trzeci.

Umilkli. Kiedy  wódz  dostrzeg³  zmieszanie,  ale  i  przera-
¿enie  na  ich twarzach,  ¿al  mu  siê  zrobi³o  le�nej  wspól-
noty.  Codziennie  wprawdzie  w  le�nej  wspólnocie  ocie-
ra³  siê  o  �mieræ  lub  s³ysza³  o  niej,  lecz  kiedy udaje  siê
wyrwaæ  z  jej  u�cisku,  to  jak¿e  inaczej  mo¿na  reago-
waæ,  my�la³  wódz.  Sam,  gdyby  by³  na  ich  miejscu,
zachowa³by  siê  tak  samo. Ogarn¹³  jeszcze  raz  ca³¹
wspólnotê  swym  wzrokiem  i  spokojnie  zacz¹³  mówiæ
dalej.

-  Dobrze,  ¿e  cieszycie  siê  moi  bracia  z  tej  radosnej  dla
nas  wszystkich wie�ci.  Jestem  szczê�liwy,  ¿e  w�ród  wa-
szych  wrzasków,  okrzyków,  nie  zabrak³o i  tych,  które
podkre�la³y  wk³ad  i  pomoc  jakiej  nam  udzielili  i  jesz-
cze  udziel¹  le�ni  przyjaciele,  bez  nich  z  pewno�ci¹  nic
bym  nie zyska³.  Ale  teraz  to,  co  najwa¿niejsze.  Za  chwi-
lê  pojawi  siê  tu  kuzyn Szaraczka  -  Skoczek  oraz  ba¿ant
Bystrooczek.  Zaj¹czki  zgodzi³y  siê  na  to,  ¿e  zawioz¹
nas  na  nowe  miejsce,  które  wska¿e  Bystrooczek.  Jest
to stary  d¹b,  który  zamienimy  na  swe  nowe  mieszka-
nie.  A  teraz,  ju¿  bez krzyku,  rozchodzimy  siê  i  koñczy-
my  rozpoczête  prace.

Le�ni  bracia  z  u�miechem  na  twarzach  i  rado�ci¹  w
sercach  udali  siê  do  pozostawionych  na  jaki�  czas
miejsc  pracy.
-   Jak¿e  ciê  oni  wodzu  s³uchaj¹  i  szanuj¹...,  rzek³

zaj¹czek.

-   W  mojej  rodzinie,  Szaraczku,  panuje  zrozumienie,
¿yczliwo�æ,  pomoc,  dba³o�æ  o  wspólne  dobro.  Dewiz¹
ka¿dego  dnia  jest  has³o:

�To  co  najlepsze,  czyniê  i  dajê  swojemu  bratu�.  Oczy-
wi�cie  to  tylko wtedy  jest  mo¿liwe,  je¿eli  nie  tylko  tak
mówi¹,  ale  przede  wszystkim pragn¹  to  wype³niæ  w
¿yciu.

-    To  co  najlepsze,  czyniê  i  dajê  swojemu  bratu,  powtó-
rzy³ pó³g³osem  zaj¹czek,  to  piêkne,  naprawdê  bardzo
piêkne  i  bardzo trudne  zarazem.

-    Wszystko  co  piêkne  nie  przychodzi  ³atwo,  Szaraczku.
Ale  je¿eli czego�  tak  bardzo  pragniemy,  to  wcze�niej
czy   pó�niej...
-   Tak...   mo¿emy  osi¹gn¹æ,  dokoñczy³  Szaraczek. Tak. .
. mo¿emy osi¹gn¹æ, dokoñczy³ Szaraczek..., chcia³ co� jesz-
cze dodaæ,  ale  tok  jego  my�li  zosta³  zak³ócony.  Co�
zaszumia³o, zaskrzecza³o  i  nim  zdo³a³  spojrzeæ  w  stronê
sk¹d  nadchodzi³y tajemnicze  d�wiêki,  zobaczy³  przed
sob¹  Bystrooczka.

-   I  jak? Widzê  Szaraczku,  ¿e  wszystko  jest  ju¿  gotowe.
-  Tak,  tak ,  przytakn¹³  wystraszony  zaj¹czek,  uwinêli  siê
bardzo szybko.
-   To  teraz  twoja  kolej,  rzek³  Bystrooczek,  pokicaj  do
nich,  niech ciê  zaprzêgn¹  do  sañ,  bo  za  chwilê  przypê-
dzi  tu  twój  kuzyn  i  ruszamy. Szaraczek  kiwn¹³  porozu-
miewawczo  ³apk¹.  Wiedzia³  dobrze,  ¿e  na  jego jedno
s³owo  przypadnie  dziesiêæ  Bystooczka,  który  na  wszyst-
kim zawsze  zna³  siê  najlepiej  i  zawsze  musia³  mieæ
racjê.  A  poza  tym  by³ wspania³ym  kompanem,  lubia-
nym  przez  wszystkich.  Szaraczek  zbli¿y³  siê do  Le�nego
Ludka  sprawdzaj¹cego  powróz  przy  saniach  pasa¿er-
skich.

-    Jestem  gotowy.  Mo¿emy  zaprzêgaæ.
-    Jestem!  Jestem!  Do  dzie³a,  naprzód!

Wszyscy  z  przera¿eniem  spojrzeli  w  stronê  chmurki
�nie¿nej,  wzbijaj¹cej siê ku górze,  z  której  dobiega³  prze-
ra�liwy  krzyk.  To  Szybkonogi  wbieg³ na  polanê.  Przera-
¿ona  wspólnota  porzuci³a  swoje  zajêcia  i  ka¿dy  z  krzy-
kiem  rozproszy³  siê  w  inn¹  stronê ...

-    on  startuje...
-    ratuj siê kto mo¿e...,  pomocy...
-    on  zwariowa³...
-    te¿  mi  przyjaciel...
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Z KSI¥G PARAFIALNYCH (25 V 1999 - 30 X 1999):
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Sakramentu Chrztu �w. dost¹pili:

Marian P³oñski; Damian Mistela; Anna Sadowska; Aleksandra Piekarz; Aleksandra Siciarz; Wojciech
Trzciñski; Joanna ̄ muda; Anna Cury³o; Krzysztof Twardzik; Gabriel Rymar; Katarzyna Krêpska; Joanna
Jamróz; Angelika Oleksy; Dominik Wrona; Karol Niemczycki; Jakub Marszycki; Monika Marszalik; Da-

mian Oracz; Gabriela Wójcik; Andrzej Zagórski; Dominika Czak; Nikola Jamróz; Jan Fr¹ckowiak; Pawe³ Dustanow-
ski; Weronika Rogowska; Daniel Dziob; Anna Ja�kowiec; Ada Wiatrowska

Po³¹czyli siê Sakramentem Ma³¿eñ-
stwa

Robert Mistela & Bo¿ena Adamczyk;
Krzysztof Poskróbek & Katarzyna Guba-
³a; Pawe³ Slêzak & Joanna Kliszka; Mi³osz

Franaszek & Beata Kmiecik; Andrzej Romek & Kata-
rzyna Moska³a; Robert Gadza³a & Agnieszka Pl¹der;
Pawe³ Krampus & Ilona Wrona; Tadeusz Horabik &
Renata Pasek; Tomasz Dro¿d¿ak & Katarzyna Pietrzyk;
Pawe³ Adamczak & Ma³gorzata Góra; Jaros³aw Kozio³
& Katarzyna Bruzda; Grzegorz Gruber & Miros³awa
Bubka; Marcin Pokluda & Katarzyna Siatka; Jaros³aw
Rurarz & Anna Wygoda; Adam Majewski & Ma³gorza-
ta Tekielska; Robert Trzaska & Dorota Faliszek; Ma-
rian Górka & Cecylia Chrzanowska; Maciej S³owiak &
Magdalena Barañska; Pawe³ Sliwa & Agnieszka Pose³;
Piotr Krakowski & Renata Kaczor; Pawe³ Donimirski
& Aneta Gawlik; Andrzej Moñ & El¿bieta Ko�mic; Wie-
s³aw Krosta & Monika M³ynarczyk; Robert Strupie-
chowski & Agnieszka Franczak;

-    to  ju¿  koniec...
Te  i  inne  wrzaski  rozlega³y  siê  po  ca³ej  polanie.  Szybko-
nogi  widz¹c ogromne  zamieszanie  i  panuj¹c¹  wrzawê,
boj¹c  siê,  ¿e  mo¿e  wyrz¹dziæ komu�  krzywdê  gwa³tow-
nie  zahamowa³,  zarywaj¹c  siê  pyszczkiem  po same
uszy  w  bia³ym  �niegu.  Sun¹³  tak  kilka  metrów,  a¿
zatrzyma³  siê na  czym�,  a  w³a�ciwe  na  kim�...,
- Ty�  chyba  zwariowa³  - wrzasn¹³  Bystrooczek,  który
przez  chwilê zamar³  z  przera¿enia,  widz¹c,  jak  bia³a
chmura  wtacza  siê  prosto  na niego. - Twoje   miê�nie
ros³y  tak  szybko,  ¿e  zabrak³o  ju¿  czasu  i  miejsca  na
choæ  odrobinê  mózgu.  W g³owie  ci  tylko  figle  i  psoty!
Przecie¿ mog³e� mnie stratowaæ.
Ty  o�le  wy�cigowy!.  Och!  có¿  za  brak ostro¿no�ci.
A  z  reszta  nic  siê  nie  sta³o..., urwa³  i  krzykn¹³  rozkazu-
j¹co:
-    Do  sañ  i  ruszamy!  Bêdziesz  móg³  teraz  pokazaæ  ile
jeste�  naprawdê  wart.

Szybkonogi  nie  mia³  nawet  czasu  na  przeprosiny.  Strzep-
n¹³  tylko ³ebkiem,  by  str¹ciæ  �nieg,  który  wbi³  mu  siê  w
oczy  i  gdy  rusza³  na wyznaczone  mu  miejsce,  zniecier-
pliwiony  ba¿ant  wrzasn¹³:
-    Czemu  jeszcze  tu  stoisz.  Nie  do�æ,  ¿e  przylecia³e�  jak
kula  armatnia nie  wiadomo  sk¹d,  siej¹c  woko³o  strach,
przera¿enie  i  wywo³uj¹c powszechn¹  panikê,  to  jeszcze
czekasz  nie  wiadomo  na  co.  Có¿  za tupet.  �Pu,  pu�,
roz³o¿y³  skrzyd³a  i  uniós³  siê  ku  górze.

Có¿  by³o  robiæ.  Biedny  i  speszony  Szybkonogi  pokica³
w  stronê  sañ towarowych.
-    Nie  martw  siê,  chcia³e�  jak  najlepiej,  pociesza³ go
Wódz.
-    Tak,  i  jak  zwykle  mi  nie  wysz³o...
-    Ju¿  dobrze,  najwa¿niejsze  by�my  szczê�liwie  dotarli
na  nowe miejsce.  Po  chwili  wszystko  by³o  ju¿  gotowe.
Jeszcze  ostatni  �rzut okiem�
i  w  drogê.

WASZ X

Odeszli do wieczno�ci:

Anna Chowaniec (67); Maria Mrówczyñ-
ska (79); Adam Jakubik (77); Józefa Babyn (79); Edward
Surma (75); Szymon Szumilas (59); Weronika Tota (51);
Genowefa Domaga³a (70); Teresa Placha (64); Adam
Wójcik (60); Helena Bana�kiweicz (88); Mieczys³aw Zych
(78); Leopold Dubiel (71); Stanis³aw Ma�lanka (64); W³a-
dys³aw Rózga (54); Marian £uczak (80); Romuald Rak
(65); Stanis³aw Niemczyk (77); Maria Liszka (98); £ucja
£ukasik (56); Zbigniew Jastrzêbowki (32); Ryszard Tom-
czyk (44); Sebastian Muniak (88); Jadwiga Kudasiewicz
(92); Waleria �wistek (89); Karol Lidwin (93); Tadeusz
Haberny (72); Kazimiera Czaplicka (75); Cecylia ¯bik
(65); Stanis³aw Zalas (85); Stanis³aw Szostkiewicz (73);
Józef Skrzydlewski (45); Adam Tomaszewski (72); Jó-
zefa Solnica (65); Zofia Bolek (90);
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MDM
M£ODZIE¯

 DO
 M£ODZIE¯Y

Kolejny raz spotykamy siê po
wakacjach. Mam nadziejê, ¿e pocz¹-
tek roku szkolnego nie popsu³ wam
humorów. Mi³o jest odpoczywaæ, ale
teraz czas wzi¹æ siê znowu do pracy!

Ten numer MdM-u bêdzie po-
�wiêcony pewnej niezwyk³ej kobiecie
Joni Eareckson Tada z któr¹ mia³a
okazjê spotkaæ siê nasza redakcyjna
kole¿anka w czasie wakacji.

Oto co pisze na ten temat:
By³y to najkrótsze rekolekcje w moim
¿yciu; trwa³y zaledwie dwie godziny.
My�lê jednak, ¿e one najbardziej
utkwi¹ w mojej pamiêci, a przede
wszystkim w moim sercu.(...)

Kiedy staje (choæ mo¿e nie
jest to najlepsze s³owo) przede mn¹
osoba, która na 50 lat swego ¿ycia, 33
spêdzi³a na wózku inwalidzkim. Oso-
ba, która ma niesprawne nogi i rêce, i
widzê j¹ u�miechniêt¹, mówi¹c¹ o
Bo¿ej mi³o�ci z takim przekonaniem to
wtedy wiem, ¿e On musi istnieæ i ¿e
naprawdê nas kocha.
 Joni, bo o niej mowa, jest kobiet¹ na-
prawdê niesamowit¹. Kiedy mia³a sie-
demna�cie lat skoczy³a nieszczê�liwie
do wody i z³ama³a krêgos³up. Zacz¹³
siê dla niej koszmar. Wiele miesiêcy
spêdzi³a w szpitalu, bez ¿adnej na-
dziei. Od tej pory jest uzale¿niona od
innych. Nie mo¿e podnie�æ kubka do
ust, pomalowaæ, czy ubraæ siê. W tej
beznadziejnej sytuacji ³atwo siê za³a-
ma³a. Pyta³a Boga dlaczego do tego
dopu�ci³, prosi³a Go o uzdrowienie,
ale nie widz¹c Jego reakcji zaczê³a
w¹tpiæ w Jego dobroæ... Pielêgniarka
zaproponowa³a jej aby nauczy³a siê
malowaæ ustami. Mimo trudnych po-
cz¹tków Joni zaczê³a malowaæ. Jej
prace pokaza³a nie jedna wystawa. Po
powrocie do rodzinnego domu spo-
tka³a Steve�a. Pracowa³ na farmie jako
pomocnik. To On pomóg³ jej wróciæ
pod Bo¿e skrzyd³a. Czytali razem Bi-
bliê, modlili siê. Joni zrozumia³a, ¿e
Bóg nie zostawi³ jej. Zaczê³a uk³adaæ

sobie ¿ycie, tak jak On chcia³. Teraz
idzie z Nim przez ¿ycie, On pomaga
jej przetrwaæ trudne chwile... Lecz nie
by³ to koniec cierpieñ. Przyszed³ czas
kiedy Joni musia³a przez wszystko
przej�æ niejako od pocz¹tku. Napisa-
³a ksi¹¿kê o swoich prze¿yciach, a ja-
ki� czas pó�niej nakrêcono film na jej
podstawie. Joni, widz¹c w tym wolê
Bo¿a, zgodzi³a siê zagraæ w niej g³ów-
n¹ rolê. By³y to dla niej trudne dni �
przykre wspomnienia powróci³y. Kolej-
nym powa¿nym krokiem w jej ¿yciu
by³a przeprowadzka do Kalifornii. Opu-
�ci³a dom rodzinny, bo czu³a, ¿e ma
pewn¹ misjê do spe³nienia...

Mija³y lata. Dzi� stoi przed
nami Joni � za³o¿ycielka fundacji �Joni
& przyjaciele�, organizatorka akcji
�Wózki dla �wiata�, autorka ponad 20
ksi¹¿ek, a od 17 lat szczê�liwa mê¿at-
ka. Wci¹¿ maluje, �piewa bo lubi. W
tym roku po raz trzeci przyjecha³a do
naszego kraju. Tym razem by odebraæ
�Order U�miechu�, który zosta³ jej przy-
znany przez polskie dzieci. W dniu 19.
sierpnia spotka³a siê z niepe³nospraw-
nymi, ich opiekunami i wszystkimi za-
interesowanymi. Mia³am wielkie szczê-
�cie uczestniczyæ w tym spotkaniu. W
hali Warszawianki przy ulicy Merlinie-

go w Warszawie zgromadzi³o siê oko-
³o tysi¹ca osób. Program trwa³ dwie
godziny, które minê³y niezwykle szyb-
ko. Rozmowy (Joni przedstawi³a swo-
jego mê¿a � Kena Tada) i wielkie �wia-
dectwo przeplata³y piosenki �piewa-
ne przez Joni oraz wspólna modlitwa.
Atmosfera by³a niesamowita. Tak jak
zreszt¹ sama Joni. Po zakoñczeniu
mo¿na by³o zakupiæ now¹ ksi¹¿kê pt.
�Nowa Joni�, gdzie autorka opowiada
o swoim ¿yciu po powrocie do Boga,
o pracy nad filmem, o swojej misji i o
mê¿u. Gor¹co polecam tê lekturê. Za-
chêcam równie¿ do zapoznania siê z
gazet¹ po�wiêcon¹ problemom osób
niepe³nosprawnych pt.�Integracja�.
Mo¿na tam znale�æ artyku³y autorstwa
Joni oraz informacje na temat jej pra-
cy. W jej imieniu proszê równie¿ o mo-
dlitwê.

Anna Komorowska

Wybrane fragmenty z wywiadu
przeprowadzonego z Joni przez P.
Paw³owskiego dla �Inegracji� (nr 1/
98).

Od trzydziestu lat je¿d¿ê na
wózku. To bardzo d³ugi czas. (...) Na
pocz¹tku by³am bardzo przygnêbiona
i z³a na Boga za to, co ze mn¹ zrobi³.
¯¹da³am od niego odpowiedzi, dla-
czego dopu�ci³ do wypadku. Nawet
gdybym us³ysza³a wtedy odpowied�
Boga, nie wiem, czy by³abym z niej
zadowolona. Kiedy zraniony, cierpi¹-
cy cz³owiek pyta: �Dlaczego?�, jest jak
dziecko, które siê skaleczy³o i zwraca
siê do ojca: �Dlaczego przytrafi³o mi
siê to, �Tato?�. Dziecko nie oczekuje
jednak od ojca, ¿e ten stanie przed nim
i wyliczy szesna�cie powodów, które
doprowadzi³y do nieszczê�cia. Dziec-
ko chce, by ojciec pochyli³ siê nad
nim, wzi¹³ je w ramiona, podniós³ z zie-
mi, przytuli³, pocieszy³. (...) I to w³a�nie
daje nam Bóg, daje nam ojcowskie
zapewnienie. Nie daje nam rad, nie
podsuwa odpowiedzi, On jest odpo-
wiedzi¹. Nie kieruje do nas s³ów. On
jest S³owem, które sta³o siê cia³em. (...)

Nie wolno ci powiedzieæ do
osoby niepe³nosprawnej: �Bóg ciê
kocha� i odej�æ swoj¹ drog¹. Powi-
niene� powiedzieæ �Bóg ciê kocha.
Pozwól mi okazaæ tê mi³o�æ�.

Fragmenty wybra³a R.U.

Joni  wraz z mê¿em Kenem
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Zarys historii orkiestry dêtej �So-
lvay� w Krakowie - Borku Fa³êckim
(2)

Od 1927 roku funkcje 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.

Nastêpuj¹ regularne próby,
orkiestra otrzymuje umundurowa-
nie, dokonuje siê zakupu instrumen-
tów (m.in. z dobrowolnych sk³adek
orkiestrantów, którzy zrzekli siê pie-
niêdzy za próby).

Z graj¹cych w 1928 roku orkie-
strantów (nie licz¹c uczniów) nale-
¿y wymieniæ:
klarnet - Józef Lipski,
kornety - Piotr Ziêba i W³adys³aw
£abu�,
tr¹bki b. - J. Fremel i Feliszek,
tr¹bki es. - Bronis³aw Puka i Stefan
Sa³akowski,
alt - Józef Kursa i Hojda,
tenor - W³adys³aw Synowski i Stani-
s³aw Hanusiak,
puzon - Wojciech Pietruszka,

bas - Jan Nazim i Czes³aw Piskorz,
bêben - Stefan Kursa,
czynele - Adam Rogoda,
werbel - Leopold £abu�.

Szczególne zaanga¿owanie
kapelmistrza oraz jego szlachetny
i kole¿eñski stosunek do orkiestran-
tów i uczniów wp³yn¹³ na wysoki
poziom reprezentacyjny orkiestry.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e na czas
odbywania s³u¿by wojskowej w la-
tach 1930/31 Surry³³o zaprosi³ na za-
stêpstwo prof. Wac³awa Karasia  -
muzyka, kompozytora, szczególnie
wspania³ego nauczyciela z du¿¹
doz¹ cierpliwo�ci. Orkiestra pod
batut¹ Syry³³y zaczê³a pe³niæ znacz¹-
c¹ rolê w ¿yciu za³ogi "Solvayu", �ro-
dowiska borkowskiego, jak i miasta
Krakowa.

Przygrywa³a ona w czasie de-
filad i akademii z okazji �wi¹t i rocz-
nic pañstwowych. Bra³a udzia³ w
uroczysto�ciach ko�cielnych, w cza-
sie rezurekcji Wielkanocnych,
w procesjach Bo¿ego Cia³a czy pa-
sterkach na Bo¿e Narodzenie. Za-
wsze towarzyszy³a wa¿niejszym wy-
darzeniom w fabryce sody.

Gra³a w czasie imprez sporto-
wych "Soko³a", klubu "Borkowianka"
czy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
W lecie urz¹dza³a koncerty w parku

solvayowskim przy osiedlu mieszka-
niowym, a zim¹ na sali. Gra³a przy
sk³adaniu ¿yczeñ imieninowych, ju-
bileuszowych, bra³a udzia³ w po-
grzebach pracowników. Koncerty
by³y zawsze przygotowywane z naj-
mniejszymi szczegó³ami. Afisze po-
dawa³y nie tylko miejsce koncertu,
ale te¿ tytu³y utworów, nazwiska
kompozytorów i ewentualnych soli-
stów.

W okresie przedwojennym
nale¿y szczególnie podkre�liæ kon-
cert na ¿ywo w radiu, z rozg³o�ni
w Krakowie, w programie ogólno-
polskim. Wykonano wiele utworów
m.in. Poloneza Uroczystego - Wac³a-
wa Karasia. Ponadto orkiestra wyst¹-
pi³a w Rynku G³ównym na po�wiê-
ceniu broni zakupionej dla wojska
ze sk³adek spo³eczeñstwa. By³ to
niepowtarzalny koncert, orkiestra
wyst¹pi³a w nowych mundurach
w sk³adzie oko³o 40 osób.

Do grona orkiestry dochodzi³y
nowe osoby. Wymieniæ nale¿y: bra-
ci G¹siorów, ojca i syna Janusiów,
Stanis³awa Jacher, dalszych braci
£abusiów - Zdzis³awa i Edwarda,
Józefa Bro¿ka, Stanis³awa Wronê,
W³odzimierza Cwierza, Józefa Kozê
i Jana Luzara.

Orkiestra w latach przedwo-
jennych (1937-39) wchodzi³a
w sk³ad Amatorskiego Towarzystwa
Muzycznego przy fabryce sody
w Borku Fa³êckim.

Druga Wojna �wiatowa prze-
rwa³a dzia³alno�æ orkiestry. Okupant
niemiecki by³ zainteresowany orkie-
str¹, ale jeszcze bardziej instrumen-
tami. Przezorny gospodarz orkiestry
Piotr Ziêba zmagazynowa³ instru-
menty muzyczne pod scen¹ �wietli-
cy pracowniczej - sali widowisko-
wej, a wej�cie zamurowa³. Czê�æ
instrumentów przechowali orkie-
stranci w domach.

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

Z LISTÓW
DO REDAKCJI
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Po Wakacy jny POS£ANIEC dla Dzieciaków

KOCHANI
MALI CZYTELNICY !

             Czas wakacji ju¿ min¹³.
Pewnie za ile� tam miesiêcy znów
powróci, ale teraz rozpoczêli�cie
zdobywanie wiedzy. Plecaki pe³ne
nabytych si³ i wakacyjnych  wra¿eñ
a mo¿e odnowiona przyja�ñ z Bo-
giem? By³oby cudownie. Któ¿ bo-
wiem zaopiekuje Wami siê w ci¹-
gu mozolnego roku? Kto Wam poda
rêkê w trudnych chwilach? Oczywi-
�cie tylko Bóg, przyjaciel, pocieszy-
ciel, ostoja w dobrym. A wiêc milu-
siñscy do boju. Jeste�cie wspaniali,
m³odzi, wnosicie zawsze rado�æ i
nowy powiew  ¿ycia. Jeste�cie na-
dziej¹ doros³ych.

Powiem Wam ¿e...

Kwitn¹ ju¿ wrzosy i zbli¿a siê jesieñ.
My�lisz kochanie, có¿ ona przyniesie?
Nie martw siê szkolny mój kolego.
Przybli¿y Boga, nadziejê i wiele dobrego.
I choæ g³owa zaboli, drzemkê utniesz.
Dasz wiarê? Bêdziesz m¹dry okrutnie.
Wyro�niesz, zmê¿niejesz, sam zaczniesz
uczyæ.
Dr¿yjcie maluchy, bêdziesz hucza³.

Nie zapomnijcie o ... !

No w³a�nie, o ró¿añcu przez
ca³y pa�dziernik. Ju¿ dzisiaj Maryja
wo³a dzieci. Przyjd�cie do mnie
wszyscy: grzeczni, urwisy, hultaje i
urwipo³cie. Nie bójcie siê. Ona ma
najczulsze serce. Okazuj¹c odrobi-
nê dobrej woli na wewnêtrzn¹ prze-
mianê, zyskacie najwierniejsz¹
opiekunkê, wcale nie trac¹c weso-
³o�ci czy dobrego humoru.

�w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus
1 pa�dziernik

Jest �wiêt¹ wieku XX. Urodzi³a
siê w roku 1873 we Francji. Pocho-
dzi³a z rodziny wielodzietnej, w któ-
rej a¿ piêæ sióstr  zosta³o zakonnica-
mi. Wspania³e. Co? Od dziecka Pan
Jezus obdarza³ Tereniê cierpieniem,
które pokocha³a ca³ym sercem. Cier-
pia³a i modli³a siê za grzeszników. W
piêtnastym roku ¿ycia wst¹pi³a do
klasztoru karmelitanek bosych w Li-
sieux o bardzo surowej regule. Cho-
rowa³a na gru�licê, która na owe cza-
sy by³a nieuleczalna. Zmar³a w 1897
roku prze¿ywaj¹c okropne mêki.
Przed swoj¹ �mierci¹ przyrzek³a �w.
Teresa, ¿e bêdzie z nieba �spuszczaæ
deszcz ró¿�. Dlatego na obrazach
przedstawiana jest z narêczami ró¿,
które oznaczaj¹ ³aski, jakie za jej
wstawiennictwem otrzymuj¹ ludzie.
Napisa³a pamiêtnik �Dzieje duszy�
przet³umaczony na wiele jêzyków.
Jest te¿ patronk¹ misji katolickich.
A tak od siebie radzê Wam kochani,
siêgnijcie po ten pamiêtnik. Dosta-
niecie go w ka¿dej katolickiej ksiê-
garni. Mo¿e byæ doskona³¹ lektur¹,
szko³¹ ¿ycia na ka¿dy dzieñ. Niech
�w. Teresa stanie siê Wasz¹ ulubio-
n¹ �wiêt¹ i zleje na Was obfity deszcz
ró¿.

�w. Stanis³aw Kostka
18 wrzesieñ
- patron dzieci i m³odzie¿y

Kochani! Nosi³ imiê wcale ju¿
dzi� niemodne w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y. Czy macie w�ród kolegów ja-
kiego� Stasia? Je�li tak to napiszcie
do naszej Redakcji. Bêdzie to bom-
bowa wiadomo�æ !

Nasz Sta� urodzi³ siê w Rostko-
wie na Mazowszu w 1550 roku, w
bogatej i znanej rodzinie. Uczy³ siê w
domu, a potem w Wiedniu. By³ bar-
dzo wra¿liwym ch³opcem. Du¿o siê
modli³, rozmy�la³ i zadawa³ sobie po-
kuty, le¿a³ krzy¿em, biczowa³ siê. Kpili
z niego koledzy, nawet wychowaw-
cy. Chcieli zmusiæ go biciem do �nor-
malnego� ¿ycia. Po czym rozchoro-
wa³ siê. Nie chciano mu przynie�æ
Komunii �wiêtej, poniewa¿ mieszka³
w protestanckim domu. Matka Bo¿a
uzdrowi³a go i poleci³a by wst¹pi³ do
Towarzystwa Jezusowego. Nim tak
siê sta³o przeszed³ prawdziw¹ gehen-
nê. Przeciwni byli rodzice, brat, któ-
ry mu dokucza³. Stanis³aw jednak
dopi¹³ swego i przyj¹³ �wiêcenia za-
konne. Zmar³ maj¹c zaledwie 18 lat
w 1568 roku, a w roku 1726 zosta³
og³oszony �wiêtym. Maksym¹ jego
¿ycia by³o �Do wy¿szych rzeczy je-
stem stworzony i dla nich powinie-
nem ¿yæ� oraz �Pocz¹tkiem, �rod-
kiem i koñcem rz¹d� ³askawie Chry-
ste.�

ZAGADKA
Jaki sakrament �wiêty ilustruje rysunek?

MINI KALENDARZ �WIÊTYCH PATRONÓW.



23P O S £ A N I E C  Z W Y C I Ê S K I E J4 / 9 9  ( 1 9 )

3 6

7 11

2 4 8

9 10

1 5

PIONÓWKA

Znaczenia wyrazów wpisz pionowo. W rzêdzie

poziomym odczytaj rozwi¹zanie.

1. 24 grudzieñ;

2. Odprawia Mszê �wiêt¹;

3. Uczniowie Jezusa;

4. Pierwszy cz³owiek;

5. .... Chrzciciel;

6. Zdradzi³ Jezusa;

7. Mo¿e byæ w kratki lub w linie;

8. W³a�nie siê skoñczy³y;

9. Kazanie inaczej;

10. Przeciwieñstwo dobra;

11. Z niej kazania (obecnie rzadko).

autor: DOROTA PIEÑKUS ze �wiêtoch³owic

WARTO ZAGRAÆ

Klub ISKIERKA
ZAPRASZA DO SZACHOWNIC

SPOTKANIA W KA¯DY CZWARTEK O GODZ 17.45

UL. ¯YWIECKA 44, TEL. 266 03 45
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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,  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  X  1 9 9 9 .  N a k ³ a d  7 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 PRZECZYTAÆ

� ... Jeste� bo Jeste�
na tym stoi wiara
 nadzieja mi³o�æ spisane pacierze ...
bo gdy sensu ju¿ nie ma to sens siê
zaczyna
 jestem bo Jeste�. Wierzy siê najpro-
�ciej
 wiary przem¹drza³ej szuka siê u
diab³a...

( Jan Twardowski: Jeste�)

Pragniemy dzi� poleciæ czytelnikom
�PZ� ksi¹¿kê Heleny Zaworskiej � Je-
ste� bo Jeste� �/*, która jest zapisem
rozmów z ksiêdzem Janem Twardow-
skim.
Autorka prowadzi³a te rozmowy
z �najlepszym poet¹ w�ród ksiê¿y i
najlepszym ksiêdzem w�ród poetów�
od koñca lutego do koñca maja 1998
roku. Raz na tydzieñ autorka spotyka-
³a siê z ksiêdzem Twardowskim
i ksi¹¿ka jest owocem tych spotkañ.

Dla wielu z nas, którzy znaj¹
twórczo�æ ksiêdza Twardow-
skiego i w jego poezji odnajdu-
j¹ duchow¹ pomoc ksi¹¿ka ta
bêdzie pe³niejszym zetkniê-
ciem siê z Jego wyrozumia³¹
m¹dro�ci¹.
Z tej ksi¹¿ki przebija jego
ogromna wiara i mi³o�æ do
Boga i ludzi. Jest tak¿e rozmo-
w¹ o kap³añstwie, obcowaniu
z Bogiem, pokusami i ciê¿ara-
mi poznania.
Ksi¹¿ka ta uczy kochaæ ludzi,
takimi jakim s¹.
Dla tych, którzy z poezj¹ ksiê-
dza Twardowskiego nie ze-
tknêli siê, jest szans¹ poznania
autora                                              .
T¹ szansê nale¿y wykorzystaæ.

KSI¥¯KÊ DLA WAS PRZECZYTA£

KACPER

*/ Z ksiêdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska �Je-
ste� bo Jeste��  Wydawnictwo Literackie 1999.


