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Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki

ŻYĆ JUBILEUSZEM !
Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas
od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc
Bożego Narodzenia przekroczył próg
Drzwi świętych bazyliki św. Piotra na
Watykanie, otwierając tym samym
Wielki Jubileusz Roku 2000. Bóg stał
się człowiekiem i zamieszkał pośród
nas 2000 lat temu, ale jest obecny
i zbawia nas ciągle, żyjąc pośród nas
i w nas. Prawda ta ma napełnić nasze
serca wielką radością i jednocześnie
ożywić naszą wiarę i ubogacić świadectwo życia chrześcijańskiego w codzienności. Ojciec św. otwierając Rok Święty, aby pomóc nam w owocniejszym przeżywaniu Jubileuszu
i w pełniejszym czerpaniu z Bożego skarbca łask i błogosławieństw ukazał sześć znaków jubileuszowych. Są nimi:
pielgrzymka, Drzwi św., odpust, oczyszczenie pamięci,
męczeństwo i świadectwo miłości.
Nasza wspólnota parafialna, chcąc pomóc swoim
wiernym w jak najlepszym przeżyciu Jubileuszu zorganizowała kilka pielgrzymek. Wśród nich znalazła się także
i pielgrzymka do Wiecznego Miasta, kiedy to nasza młodzież włączyła się do obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Niezwykłym
przeżyciem było spotkanie się z Ojcem
św., promieniującym radością Kościoła
młodych. Ogromne wrażenie wywarło także przekroczenie
Drzwi św. - symbolizujących
Chrystusa Jedynego Zbawiciela świata, wspólnie

z braćmi i siostrami z różnych zakamarków Ziemi w poszumie swojsko brzmiących bądź bardziej egzotycznych języków.
Zostały podjęte także różne dzieła charytatywne, które są czytelnym świadectwem miłości bliźniego. Wśród nich zasługuje na uwagę zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla pokaźnej
grupy dzieci z uboższych rodzin naszej
parafii. W świętowanie Jubileuszu Kościoła Powszechnego chcemy wpisać
się, uroczyście przeżywając nasze własne, jakże dla nas ważne i doniosłe wydarzenia: pierwsze to wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty kościoła św. Królowej Jadwigi
na os. Kliny, a drugie to Srebrny Jubileusz konsekracji naszej świątyni parafialnej. Mamy nadzieję, iż te uroczystości zgromadzą wokół Chrystusa na Euchar ystii i zjednoczą całą naszą wspólnotę.
Przed nami jeszcze sto dni Wielkiego Jubileuszu.
Co zrobimy, aby obficiej czerpać z pełnego skarbca Bożych łask, tak szeroko otwartego dla nas i naszych bliskich w Roku Świętym?
J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Nycz
w niedzielę 29 października 2000
roku o godzinie 1200 odprawi Mszę
św. z okazji Jubileuszu 25-lecia konsekracji naszego kościoła.
Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach wszystkich
Parafian i Gości.

Po wakacjach pracę duszpasterską w naszej parafii rozpoczęli: ksiądz Andrzej Florczak, ksiądz Krzysztof
Karnas, ksiądz Krzysztof Litwa oraz siostry: Elżbieta i Grażyna ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Serdecznie witamy drogich księży i siostry, a wewnątrz numeru prezentujemy ich wypowiedzi, jakich o sobie i swojej
pracy zechcieli udzielić przedstawicielom naszej gazety.

DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
W roku wielkiego Jubileuszu 2000-lecia
od narodzenia Pana Jezusa, naszego
Boskiego Zbawiciela, Parafia nasza świętuje 75-tą rocznicy swojego istnienia.
Zbiega się ona z 25-tą rocznica konsekracji naszego kościoła. Uroczystość ta była
uwieńczeniem złotego Jubileuszu istnienia naszej Parafii, a także uczczeniem
Roku Świętego, któr y na rok 1975 ogłosił
Papież, Paweł VI.
Konsekracji naszego kościoła dokonał:
J.E. ks. K ardynał Karol Wojtyła, nasz Arcypasterz, a dziś Ojciec św. Jan Paweł II,

w niedzielę 26 października 1975 r. W czasie uroczystej sumy o godz.10.30. Wybraliśmy na tę uroczystość ostatnią niedzielę października z tej racji, że ta niedziela
jest w naszej Archidiecezji wyznaczona
na obchód rocznicy poświęcenia wszystkich kościołów naszej Archidiecezji. Tak
więc na przyszłość doroczny obchód
rocznicy konsekracji naszego kościoła
będzie się, zbiegał z faktyczną rocznica
tej uroczystości.
Duchowym przygotowaniem Parafii do
tej do tej uroczystości były Misje św. od

18 do 25 października, przeprowadzone
przez OO. Redemptorystów.
W uroczystości konsekracyjnej, oprócz
miejscowych księży i sióstr zakonnych,
wzięli udział liczni kapłani, którzy pracowali w naszej parafii, księża z dekanatu
podgórskiego, siostry zakonne, które w
poprzednich latach służyły naszej wspólnocie parafialnej, oraz rzesza parafian i
gości tak wielka, że nie mogli się pomieścić w świątyni.

Po uroczystym powitaniu ks. Kardynała, młodzież wygłosiła ułożoną przeze mnie wierszem krótką historię parafii.
Umieszczam ją w tym wspomnieniu nie ze względu na jakąś literacką wartość tego wiersza, lecz po to, by przypomnieć
starszym, a poinformować młodych o historii naszej parafii.

Tysiąc lat przeszło odkąd Pan Jezus na polską zawitał ziemię,
By prawdą Bożą i łaską swoją Praojców obdarzyć plemię.
Przez swych zastępców szedł niestrudzenie, idąc od sioła do sioła,
I włączał naszych praojców rzesze do zrębów swego Kościoła.
Aż w tej wędrówce dotarł też kiedyś w te południowe tu strony,
Gdzie ponad Wisłą się rozłożyły nasze krakowskie zagony.
Chętnie, radośnie pod sztandar krzyża stanęła ludność cała,
Z mroków pogaństwa w światło Chrystusa ochotnie się garnęła.
Widać to było w gorącej wierze i z wiary płynącym czynie,
Czego świadectwem po dzień dzisiejszy są liczne, piękne świątynie.
Z tych Bożych świątyń prawda Chrystusa daleko promieniowała,
Także niedługo Dobrą Nowinę poznała ludzkość cała.
Dotarła także prawda Chrystusa w te nasze borkowskie strony,
Gdzie ponad Wilgą wśród gęstych borów lud prosty był osiedlony.
Nie było wtedy tu pod Krakowem żadnego jeszcze kościoła,
Borek włączono więc do parafii Jakuba Apostoła.
Do kapituły przynależały wtedy borkowskie łany,
Dlatego Borek w tych dawnych czasach był kapitulnym zwany.
Z biegiem lat nowe wciąż powstawały miasteczka, wsie i sioła,
A razem, z nimi też powstawały nowe parafie Kościoła.
Kiedy więc z czasem w sąsiednim Gaju nowa parafia powstała,
Borkowska ziemia do tej parafii też przyłączona została.
Nadeszły czasy, których wspomnienie każdego Polaka boli,
Kiedy to nasza Ojczyzna droga była w zaborców niewoli.
W tym czasie Borek pani dziedziczce Fałęckiej został sprzedany,
l od je miana Borkiem Fałęckim na przyszłość został nazwany.
Przez długie lata „Gajowska Pani” ziemi tej patronowała,
Od Niej opieki i łask rozlicznych tutejsza ludność doznała.
Doczekał wreszcie nasz naród polski swej własnej wolnej Ojczyzny,
Więc się z zapałem zabrał do pracy, by leczyć niewoli blizny.
Wtedy to Książe metropolita o swą owczarnię stroskany,
Względem parafii w Borku Fałęckim wyjawił swe mądre plany.
Ksiądz Karabuła ,wikariusz w Gaju, tych planów był powiernikiem.
On też parafii w Borku Fałęckim pierwszym był orędownikiem.
Tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku Pańskiego to było,
Gdy się tu w Borku dla Bożej chwały zręby Parafii tworzyło,
A, że nie było jeszcze kościoła, więc w dworze państwa Ziobrowskich
Na nabożeństwa i na Mszę św. zbierał się lud borkowski.
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Naród się cieszył, a ksiądz gorliwy do ludzi z zapałem wołał,
Aby do dzieła się przyłożyli budowy swego kościoła.
Nie wszystkim jednak to się podobało, stąd przykre doświadczenie:
Ksiądz Karabuła niespodziewanie otrzymał przeniesienie.
Myśl jego jednak dobrym zaczynem i drogowskazem była,
Gdyż ludność własny, choć skromny kościół tu w Borku wystawiła.
Ksiądz Gałuszkiewicz około tego gorliwe podjął staranie,
Dlatego pamięć o Jego pracy długo w Parafii zostanie.
Kościół był mały, skromny, drewniany, ale go wszyscy kochali,
Bo go swym trudem, swymi rękami dla Boga zbudowali.
Po kilku latach wrócił do Borku ksiądz Karabuła kochany,
By podjąć znowu z wielkim zapałem przed laty poczęte plany.
Zaraz z początku po swym powrocie wielka go radość spotkała,
Bo oto w Borku już samodzielna Parafia wreszcie powstała.
W tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym roku się to wydarzyło,
Że wielkie ludu Bogu wiernego pragnienie się spełniło.
W tym samym roku ksiądz Karabuła także plebanię zbudował,
Założył cmentarz, a do kościoła wystrój wewnętrzny fundował.
Dzielny ten kapłan podjął tu w Borku pracy i trudu niemało,
Ale mu męstwa i poświęcenia nigdy nie brakowało.
On też nie tylko z cegły i drewna plebańskie mury budował,
Lecz Kościół żywy dla chwały Boga gorliwie organizował.
W roku dziewięćset trzydziestym pierwszym zawitał proboszcz nowy,
Zaczętą pracę na niwie Pańskiej kontynuować gotowy.
Był to ksiądz proboszcz Adolf Zagrodzki, organizator wspaniały,
Mądry, gorliwy i Bożej sprawie sercem oddany całym.
Zaraz też dostrzegł swym bystrym wzrokiem główną potrzebę Parafii,
Że mały kościół ludu Bożego pomieścić już nie potrafi.
l oto poddał swój pomysł śmiały budowy nowej świątyni,
Która potrzebom naszej Parafii na przyszłość zadośćuczyni.
Sprawą budowy nowej świątyni cały do głębi przejęty,
Nie szczędził trudu, dwoił się i troił, wszystkim dodawał zachęty.
W roku dziewięćset trzydziestym szóstym Komitet wreszcie powstaje
Co dla budowy nowej świątyni czas swój i pracę oddaje.
Młody architekt rysuje plany kościoła borkowskiegoPlany niezwykłe i bardzo śmiałe kościoła nowoczesnego.
Mając już plany chętnie do pracy Parafia stanęła cała,
Tak, że w dwóch latach, jakby spod ziemi świątynia wzrosła wspaniała.
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Trud to był wielki, troski i przeszkód było przeróżnych niemało,
Lecz Bóg pomagał, a rąk do pracy nigdy nie brakowało.
Fabryce Solvay to wielkie dzieło zawdzięcza bardzo wiele,
Bo nie szczędziła grosza i pracy przy tym wspaniałym, kościele.
Zapewne wkrótce w nowej świątyni brzmiała by Boża chwała,
Gdyby nie wojna, a z nią okrutna, wroga, germańska nawała.
O jakże przykre, jakże bolesne było to doświadczenie,
Kiedy to Niemcy z nowej świątyni czynią magazyn, więzienie.
Wtedy nam także dwóch naszych księży do swych obozów zabrali
Gdzie ich nie długo po strasznych mękach okrutnie zamordowali,
W tym właśnie czasie bólu, cierpienia nasza borkowska fabryka
Miała wśród innych także jednego sławnego robotnika.
Był nim, jak wiemy, Książę Kościoła dzisiaj obecny tu z nami,
Co miast nauki musiał zarabiać na chleb własnymi rękami.
Chcieli wrogowie w Polsce wytępić duchowych przewodników,
Aby z nas wszystkich uczynić sobie posłusznych niewolników
Ale Bóg pychę wroga ukrócił - Polska znów wolna powstała,
Do nowej pracy nad odbudową stanęła ludność cała.
Wtedy to właśnie Boża Opatrzność dała nam księdza dzielnego,
Co się gorliwie zabrał do pracy koło kościoła nowego.
Był nim żyjący do dzisiaj z nami ksiądz proboszcz Władysław Ryba,
Co swą dobrocią i swym uśmiechem serca Parafian zdobywał.
W roku dziewięćset czterdziestym siódmym kościół dosyć już urządzony

Po tym przypomnieniu historii naszej Parafii, ksiądz Kardynał rozpoczął Mszę św.
w czasie której dokonał konsekracji kościoła. Najważniejszym obrzędem była
konsekracja ołtarza równego. Ksiądz
Kardynał umieścił w mensie ołtarza relikwie św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona naszej Archidiecezji, a także drugorzędnego Patrona
naszego kościoła i namaścił ołtarz olejem Krzyżma świętego. Relikwie Św. Stanisława ofiarował naszej Parafii Ks. Infułat Kazimierz Figlewicz, proboszcz katedry wawelskiej. Następnie Ks. Prałat Stefan Kowalczyk, były wikariusz naszej Parafii, w imieniu Księdza Kardynała namaścił Krzyżmem świętym ściany kościoła
w dwunastu miejscach, ku czci 12 Apostołów Pana Jezusa. Miejsca te są oznaczona świecznikami, tak zwanymi zacheuszkami.
Po dokonaniu konsekracji kościoła
Ksiądz Kardynał wygłosił piękne i wzruszające kazanie okolicznościowe. Najbardziej wzruszające wszystkich były te
jego fragmenty, w któr ych Ksiądz Kardynał wspominał swą pracę w Solvay’u w
czasie wojny i swoje duchowe powiązanie z naszą Parafią. W kazaniu tym Ksiądz
Kardynał bardzo mocno napiętnował
ogromne trudności na jakie napotykał
Kościół w Polsce ze strony komunistycznego reżimu, zwłaszcza w dziedzinie
budowy nowych kościołów a nawet
wprost zwrócił się do władz z apelem by
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Przez Księdza Biskupa do Bożej służby został poświęcony,
A za Patronkę swoją na zawsze lud obrał Pannę Świętą,
Panią Zwycięską, Królowa świata, Maryję Wniebowziętą!
Matka Najświętsza będzie mieć odtąd dla siebie wśród nas stolicę,
Skąd miłość swoją roztaczać będzie na całą okolicę.
Piękną figurę Najświętszej Matki otrzymał Borek w darze
Od Kardynała Księcia Sapiehy, co Borek kochał szczerze.
Lata mijały, rosła Parafia, kościół był wciąż ozdabiany,
Tak, że przez wielu, co tu przychodzą często jest podziwiany,
Wraz ze świątynią rósł Kościół żywy gorliwą pracą kapłanów,
Wśród których zwłaszcza bardzo się trudził przezacny Ksiądz Jan Miranow
I tak minęło Już lat pięćdziesiąt odkąd Parafia powstała,
A w niej na naszej borkowskiej ziemi Boża rozbrzmiewa chwała.
W tym roku właśnie, który w Kościele Rokiem, się Świętym nazywa,
Parafia nasza z wielką radością swój Jubileusz przeżywa.
Bardzo pragniemy, by tej rocznicy pamięć potomnym została,
Nie taka, która szybko przemija, lecz pamięć na zawsze trwała.
Taką pamiątką na pewno będzie konsekrowanie świątyni,
Które na wieki dzieło rąk ludzkich własnością Boga uczyni.
Arcypasterzu nasz ukochany! Z radością Cię dziś gościmy,
O konsekrację naszej świątyni wszyscy gorąco prosimy!

na przyszłość nie utrudniała wiernym
budowy kościołów na nowych osiedlach
Krakowa i innych miast, czego się wierni od wielu lat usilnie domagają.
(pełny tekst tego kazania - zamieszczamy na stronach następnych - red.).
Na zakończenie uroczystości konsekracji naszego kościoła, młodzież wierszem
wypowiedziała nasze wspólne uczucia,
naszą radość, oraz życzenia dla Księdza
Kardynała:

Doczekała się nasza Parafia wielkiego
swego święta,
Które z nas każdy na całe życie w swym
sercu zapamięta,
Że Ksiądz Kardynał swojego trudu dziś
dla nas nie żałował,
Naszą świątynię tak uroczyście Bogu
zakonsekrował!
Godna, to chwila jest dla uczczenia
wielkiego Roku Świętego,
A dla Parafii naszej borkowskiej Jubileuszu Złotego.
Oby ten kościół przez długie wieki Bożą
rozbrzmiewał chwałą!
Oby gromadził u stóp Maryi borkowską
ludność całą.
Matce Najświętszej dziś polecamy Jej sługę
najwierniejszego,
Tak nam drogiego i kochanego Arcypasterza naszego!
Pani Zwycięska! której królestwem jest z
woli Boga świat cały,
Daj Mu zwyciężać wszelkie przeszkody w
szerzeniu Bożej chwały!

Nie wypuść nigdy Jego osoby ze swej
matczynej opieki,
A kiedyś przytul wiernego sługę do swego
serca na wieki!
Po uroczystości kościelnej, już na plebani przed obiadem, Ksiądz Kardynał,
obecni księża i siostry zakonne swymi
podpisami w księdze pamiątkowej zaznaczyli swój udział w uroczystości.
W księdze pamiątkowej umieściliśmy
liczne zdjęcia zarówno z uroczystości
kościelnej, jak i z obiadu.
Wieczorem odbyła się na plebani uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni
żyjący jeszcze Parafianie, którzy szczególnie przyczynili się do powstania Parafii i
do budowy naszego kościoła, a także
Parafianie aktualnie najbardziej czynnie
zaangażowani życiu naszej parafialnej
wspólnoty. Zdjęcia z tej kolacji są również umieszczone w parafialnej księdze
pamiątkowej.
Ks. Józef Kołodziejczyk
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HOMILIA J.E. KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY
NA UROCZYSTOŚCI KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
Niech będzie pochwalony
Jezus Chr ystus!
Gromadzi, nas dzisiaj wielka uroczystość
kapłanów i wszystkich parafian w Borku
Fałęckim. Przychodzimy tutaj, ażeby podziękować Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu za pośrednictwem Matki
Chrystusowej Pani Zwycięskiej, za 50-lecie istnienia naszej parafialnej wspólnoty. Wypowiadamy więc naszą historię, poniekąd historię życia każdego z nas
i zarazem wszystkich nas razem w tej
wspólnocie.
Powiedzieli tę historię młodzi parafianie
wierszem i rymem a kiedy ją wypowiadali, wówczas w sercach naszych odzywały się wspomnienia, a z oczu nawet
ukazała się może i łza, bo przecież tę historię, którą oni wypowiadali słowami,
ci młodzi my wszyscy wypowiadamy
sobą. My nią jesteśmy - to jest historia, tak
jak ona się toczy tu na ziemi, a toczy się
w Bogu przez Jezusa Chr ystusa, który nas
uczynił swoim ludem, swoim Kościołem,
a w tym Kościele tą borkowską parafią
parafię nadając jej imię swojej Matki Pani Zwycięskiej.
Drodzy bracia i siostry! Dobrze się stało, i jest to szczęśliwa myśl waszego Duszpasterza, że na to 50-lecie konsekrujemy
kościół. Przy konsekracji kościoła pozostają już na zawsze w świątyni świece
i które nazywa się powszechnie zacheuszkami, a to na pamiątkę owego człowieka, o którym przypomina nam także
liturgia, Zecheusza, któr y Pana Jezusa zaprosił w swój dom. My wszyscy stajemy,
niejako w Jego postawie. My wszyscy, Jezusa Chr ystusa, zapraszamy w swój dom.
A chodzi tutaj przede wszystkim o to
mieszkanie, jakim, jest każdy człowiek.
I dlatego dobrze, że nam przypomniał dzisiaj św. Paweł, jakimi mamy być budowniczymi. Kiedy budujemy świątynię Bożą
w “sobie”, wówczas pragniemy także budować przybytek Pański wśród nas, dla
całej społeczności, ażeby mógł mieszkać
z nami Bóg, “bo miłe są przybytki Twoje
Panie”.
Drodzy bracia, i siostr y! Zapewne tak czuli
i tak myśleli ci wszyscy mieszkańcy Bor-
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ku Fałęckiego, którzy przed 50-laty
i jeszcze wcześniej utworzywszy tutaj
wspólnotę parafialną. Zaczęli myśleć
o budowie kościoła. Na pewno tak czuli
i tak myśleli. Na pewno każdy z nich był
tym Zacheuszem, który pragnął zaprosić
Chrystusa nie tylko do swojego serca, ale
także do całej istniejącej już wówczas
i rozwijającej się szybko społeczności
ludzkiej, chrześcijańskiej i parafialnej.
W tym duchu wszyscy dzisiaj, odtwarzamy historię, parafii w Borku Fałęckim.
W tym duchu wszyscy ją wypowiadamy,
nie tylko ci najstarsi, którzy wraz z pierwszymi duszpasterzami byli przy powstaniu parafii, tworzyli pierwsze plany tutejszego, kościoła, wznosili pierwszą ubogą świątynię, ten barak, któr y jeszcze dobrze pamiętamy, potem, tę “nowoczesną
świątynię”. Nie tylko oni, ale także i ci
młodzi, i ci najmłodsi, którzy już niejako
weszli do gotowego. Wszyscy wypowiadamy dzieje, naszej wspólnoty, z wielką
czcią, miłością i wdzięcznością dla Boga
w dzisiejszym dniu.
Muszę wam powiedzieć, że uważam te
dzieje równi za moje własne, bo chociaż
nie byłem w dosłownym tego słowa znaczeniu tutejszym parafianinem, to jednak
w tym najgorszym okresie okupacyjnym
związałem się z Borkiem Fałęckim, z tutejszym wielkim warsztatem pracy, a także z tutejszą parafią. I sam wiem najlepiej, ile zawdzięczam temu staremu barakowi, któr y był przybytkiem Pańskim
Ludu Bożego w waszej wspólnocie.
Wówczas to w okresie okupacyjnym tutaj spotykaliśmy się z Jezusem Chrystusem i spotykaliśmy się ze sobą wzajemnie, ażeby potem móc sobie patrzeć
w oczy przy warsztacie pracy, na halach
fabr ycznych, przy wysokich piecach wapiennych, w kamieniołomie, czy też
wreszcie przy tych wszystkich maszynach
produkujących sodę, kaustyk i inne wytwor y solvajowskie. To są nasze wspólne
wspomnienia. To są nasze wspólne dzieje. Byliśmy nie tylko świadkami dziejów
społeczności, ale byliśmy wspólnie
świadkami Jezusa Chrystusa w dziejach
tej społeczności. I dlatego, drodzy bracia
i siostry, dzisiaj przybywam tutaj z naj-
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większym wzruszeniem i konsekruję ten
ołtarz i kościół’ z największym wzruszeniem, bo rozumiem dobrze wymowę tych
wszystkich lat, które nas do dnia dzisiejszego doprowadziły. Dzień dzisiejszy jest
dniem uroczystym, jest to dzień dziejowej dojrzałości wspólnoty parafialnej
w Borku Fałęckim pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Możemy widzieć
w tym właśnie Jej macierzyńskie zwycięstwo. Cieszy się Ona i raduje zapewne
tym wszystkim, co się tutaj dokonało nie
tylko z punktu widzenia kościelnego, religijnego, ale także z punktu widzenia
ludzkiego, społecznego, narodowego
Przecież ten kościół jest także wielkim
warsztatem pracy, warsztatem na którym
kształtują się ludzie a dzięki temu, że jest
ten wielki warsztat pracy nad człowiekiem, warsztat, przy któr ym stajemy
wspólnie z Jezusem Chr ystusem, Synem
Bożym, dzięki temu także i ten przemysłowy warsztat pracy, ten drugi i trzeci,
wszystkie, które tutaj są odnoszą niewątpliwe pożytki. Kierując się taką świadomością w czasach międzywojennych starano się tutaj wraz z rozwojem osiedla
przemysłowego o powstanie parafii
i o budowę kościoła. I to ma swoją wymowę. To ma swoją wymowę nie tylko
przeszłością, to ma swoją wymowę także dzisiejszą - bo właśnie dzisiaj w całym
Krakowie, w całej Archidiecezji, w całej
Polsce modlimy się o budowę Kościołów.
Dlaczego się o to modlimy? Dlatego, ponieważ jest to wszędzie i zawsze tak samo
ważna sprawa, jak ważna była tutaj
w Borku Fałęckim przed 50-laty i przez minione dziesięciolecia. Tak samo ważna
sprawa! To na co patrzyłem tutaj razem z
wami, drodzy bracia i siostry. własnymi
oczyma, to w czym uczestniczyliby, to co
tworzyliśmy wspólnie było wyrazem zasadniczej społecznej sprawiedliwości.
Tworzono warsztat pracy, tworzono osiedle i tworzone równocześnie parafię i kościół, ponieważ ludzie wierzący, obywatele, pracownicy, tego się domagali.
I nie trafiali na żadne przeszkody. Zanim
mógł stanąć kościół ten wspaniały, którym zachwycają się ludzie sztuki i architektury, mógł stanąć przedtem przynaj-
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Ojciec Święty Jan Paweł II
o Różańcu Świętym

26 PAŹDZIERNIKA 1975

mniej barak, żeby ludzie nie pozostawali
bez dachu nad głową, kiedy mają się
wspólnie zbierać na modlitwę. uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Chrystusa,
przygotowywać się do pracy, do ciężkiej
pracy przy przemysłowym warsztacie.
Ma to swoją wymowę w dniu dzisiejszym,
bo niestety tego, co możemy powiedzieć
o Borku Fałęckim z lat przedwojennych,
nie możemy powiedzieć o innych dzielnicach i częściach naszego miasta Krakowa współczesnego w obecnej rzeczywistości. Właśnie o tym przypomina mój
komunikat czytany dziś wszędzie w Krakowie i w całej Archidiecezji. Wciąż jeszcze za dużo jest tych miejsc w Krakowie,
gdzie powstają nowe warsztaty pracy, powstają nowe osiedla, nowe dzielnice bez
kościoła. Ludzie dają wyraz zdecydowanej woli posiadania kościoła i parafii,
a odpowiedzi nie ma. Oczywiście, że osiągnęliśmy już pewne odpowiedzi, ale
wciąż odczuwamy jakąś dążność do hamowania tego nieuniknionego procesu.
I dlatego przemawiam tutaj do ludzi, którzy są wyrazicielami sprawiedliwości społecznej, w imię sprawiedliwości społecznej, w imię tej sprawiedliwości, której
przykład dał nam Borek Fałęcki, ażeby
ludzie, którzy od lat stoją pod gołym niebem w Nowej Hucie, na Wzgórzach Krzesławickich, na Osiedlu Podwawelskim, na
Osiedlu Krowoderskim, żeby tylko Kraków wspomnieć, aby ci ludzie uzyskali
przynajmniej pozwolenie na barak, na
dach nad głową jakikolwiek! Jeżeli można było to dać ludziom w czasach, które
się nieraz krytykuje jako niesprawiedliwe.
To dlaczego nie mają otrzymać tego samego w czasach, które głoszą się sprawiedliwymi społecznie?
Taką wymowę ma nasza dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia i siostry, w ostatnią niedzielę października 1975r. Taką ma
wymowę w Krakowie współczesnym,
i nie tylko w Krakowie, ale również w Jaworznie, również w Oświęcimiu, również
w Bielsku i w tylu innych punktach, gdzie
istnieje ten sam problem. Widzicie, że
istotnie historia jest wielką nauczycielką
i mistrzynią. My chcemy się uczyć z wielkiego przykładu parafii Borek Fałęcki pod
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wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej.
Chcemy też, żeby z tego przykładu uczyli
się wszyscy, od których zależy to bezpośrednie pozwolenie na budowę kościołów, na budowę bodaj tymczasowych
obiektów, razem z salami katechetycznymi, zezwolenie na to, ażeby obywatele,
ludzie ciężkiej pracy, mogli się czuć w tym
społeczeństwie równouprawnieni, a nie
upośledzeni! I o to bardzo prosimy!
Ja sam tutaj na tym miejscu pracowałem
fizycznie i wiem jak wielką i ciężką i potrzebną jest ta praca W imię ciężkiej pracy katolików, obywateli miasta Krakowa
i Archidiecezji, wołam do ludzi, którzy tą
pracą kierują, tą pracą rządzą, z tej pracy
buduje naszą współczesność, ażeby potrzeby społeczeństwa katolickiego w dziedzinie budowy kościołów były uwzględnione i uszanowane w całej pełni, tak jak
były szanowane w przeszłości.
Drodzy bracia i siostry! Niech Jezus
Chrystus, Syn Boży i Syn Mar yi będzie
z wami! Jak miłe są Twe przybytki Panie
zastępów!” Niech będzie z wami. Niech
wam będzie dobrze z Nim obcować.
Niech spełnią się wszystkie te prośby, które jako konsekrator waszej świątyni zanosiłem do Boga w czasie liturgii konsekracyjnej. Niech ta świątynia was pociesza, niech was umacnia, niech was jednoczy. Niech wam wskazuje drogę, tę
drogę, którą ukazał nam Jezus Chrystus,
Syn Maryi, ażebyśmy nią szli i doszli do
tego zwycięstwa którego doszła Matka
Chrystusowa, Pani Zwycięska. Patrzcie na
te świeczniki i na te świece, które płoną
dzisiaj i nieraz płonąć będą. Niech one
wam przypominają to wielkie zaproszenie samego Boga, Chrystusa Pana przez
człowieka – Zacheusza. Niech to zaproszenie będzie stale odnawiane w waszych sercach i w waszej parafialnej
wspólnocie dzięki tej Bożej świątyni, która w dniu dzisiejszym była poświęcona,
pobłogosławiona i konsekrowana przez
Biskupa Kościoła Krakowskiego.
Amen.

Odmawiajmy wytrwale Różaniec we
wspólnotach kościelnych i naszych
rodzinach. W trakcie powtarzanych
wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się
narodził, umarł i zmartwychwstał.
(z przemówienia wygłoszonego
przed “Anioł Pański” 2.X.1988)
Odmawiać Różaniec, to znaczy
udać się do szkoły Maryi i uczyć się
od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie
z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.
(Jan Paweł II dn. 2.X.1988r.)
Podczas modlitwy różańcowej kontemplując Chrystusa, patrząc na
niego uprzywilejowanym wzrokiem
Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnice życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem
Tej, która była Mu najbliższa.
(z przemówienia wygłoszonego
przed “Anioł Pański” 2.X.1988)
Modlitwa różańcowa jest
modlitwą wdzięczności, miłości
i ufnej prośby... Do tej modlitwy
różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie Różaniec! Ufam,
że ta tradycja odmawiania Różańca
w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę
z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie.
(Jan Paweł II na pierwszej audiencji po zamachu, dn.7.X.1981r.)
Różaniec, jest modlitwą do Niej, do
Maryi i jest naszą modlitwą, którą
odmawiamy z Maryją. Proszę was,
odmawiajcie Różaniec! Wy chorzy
i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk
Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą.
(Jan Paweł II na audiencji dla Polaków, dn. 28.X.1981r.)
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PODWÓJNE SANKTUARIUM
W CZERNEJ
Od 23 czerwca 1982 roku, to jest od momentu poświęcenia kaplicy świętego Rafała przez kardynała Anastasio Ballestreo,
przy udziale ojca generała Zakonu Karmelitów, Filipa Sainz de Baranda, klasztor i kościół w Czernej został podniesiony do rangi podwójnego Sanktuarium.
Jest on równocześnie kościołem jubileuszowym.

Pielgrzymi składają hołd Matce
Bożej Szkaplerznej i gorliwemu czcicielowi Królowej Szkaplerza ojcu Rafałowi K alinowskiemu – żołnierzowi,
sybirakowi i kapłanowi.
Klasztorem i kościołem w Czernej
koło Krakowa opiekują się ojcowie K armelici. Zakon Karmelitów swoje korzenie wywodzi z Palestyny, gdzie został założony na przełomie XII i XIII wieku. Nazwa “Karmelici” pochodzi od góry K armel, na której prorok Eliasz składał Bogu
ofiarę.
Królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło sprowadzili K armelitów do Polski.
Pierwsze zakony karmelitańskie powstały w Krakowie, potem w Bydgoszczy i Poznaniu. Do Czernej koło Krakowa Karmelitów sprowadziła w XVII wieku wojewo-
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dzina krakowska pani Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa.
Podanie głosi, że w majątku Tęczyńskich na górze pociętej jarami, pełnej kamieni i krzaków, modlił się staruszek, mieszkaniec sąsiedniej wioski. Gdy
ludzie pytali, dlaczego nie idzie do kościoła, to zawsze odpowiadał, że czeka
na tych, którzy tu zbudują kościół. Mówił: “Na to miejsce przybędą słudzy Boży,
którzy tu zbudują kościół i będą oddawać cześć Bogu i Najświętszej Panience”.
Faktycznie, gdy ojcowie K armelici zobaczyli to uroczysko, zawołali „Bóg sam wybrał to miejsce”. Powstał więc klasztor
i kościół pod wezwaniem proroka Eliasza, którego to obraz mieści się w głównym ołtarzu.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej umieszczony jest
w bocznym ołtarzu, naprzeciw ołtarza
Świętej Teresy.
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na
ręce. Mar yja w lewej ręce trzyma białą
chustkę, która służyła kiedyś kobiecie
jako wachlarz, lub do ocierania potu
z twarzy. Obecnie uważa się, że tą chustką Maryja ociera łzy nieszczęśników, którzy Boga o łaskę zanoszą błaganie. Na
serdecznym palcu lewej ręki Matka Boża
ma zawieszony szkaplerz karmelitański
z inicjałami Matki Bożej i Jezusa.
Szkaplerz to część stroju karmelitańskiego, który jak tarcza bronił przed
brudem tego świata. Przełożonemu generalnemu zakonu Karmelitów, świętemu Szymonowi Stockowi w 1251 roku,
ukazała się Najświętsza Maryja Panna
i pokazując szk aplerz powiedziała:
„To będzie dla ciebie i wszystkich karmelitów przywilejem. Kto w nim (szkaplerzu) umrze, nie zazna ognia wiecznego”.
Ojciec święty Pius XII przedstawia szkaplerz jako Maryjny Znak, będący widomym dowodem Jej opieki. Szkaplerz jest
wezwaniem do skromności, prostoty
i jest szczególnym zobowiązaniem do
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu
Mar yi. Szkaplerz jest osłoną przed niebezpieczeństwem, ratunkiem dla ludzi
nawet w sytuacjach beznadziejnych. Nabożeństwo szkaplerzne sprowadza na
świat potężny strumień łask duchowych
i doczesnych.
Ojciec Święty Jan Paweł II szkaplerz przyjął będąc jeszcze dzieckiem w klaszto-
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rze Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Napisał między innymi, że stale nosi szkaplerz i wiele zawdzięcza temu nabożeństwu.
W praktyce noszenie szkaplerza zobowiązuje do codziennej rozmowy z Matką Bożą, przez odmawianie różańca.
Sama Najświętsza Maria Panna w objawieniach z Lourdes i Fatimie podkreślała ważność szkaplerza jako symbol modlitwy, którą zanosimy do Boga prosząc
go o opiekę i pomoc.
Malarz malując obraz Matki Bożej
Szkaplerznej z Dzieciątkiem Jezus wzorował się na obrazie Matki Bożej Śnieżnej zw. Salus Populi Romani.
Pierwowzorem tego zaś obrazu, była postać Madonny namalowana przez Świętego Łukasza Ewangelisty, jeszcze za życie Maryi (Madonna Łukaszowa).
Na obrazie Dzieciątko Jezus w lewej
rączce trzyma Księgę Nowego Prawa,
a prawą rączkę wznosi do błogosławieństwa.
Jak potężny jest strumień łask, który spłynął na ludzi za pośrednictwem modlitwy
do Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej,
to świadczą wota zawieszone wokół ołtarza i świadectwa ludzi wpisane do księgi.
Kościół ustanowił święto Matki Bożej
Szkaplerznej, jako wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry K armelu
w dniu 16 lipca.
Klasztor w Czernej jest podwójnym Sanktuarium: Matki Bożej Szkaplerznej i świętego Rafała Kalinowskiego, gorliwego
czciciela Matki Bożej. Kaplica świętego
Rafała Kalinowskiego zbudowana została w latach 1981-1983 w stylu neogotyckim z czarnego marmuru dębnickiego.
W środku prezbiterium wyeksponowano ołtarz –sarkofag. Podtrzymują go dwa
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anioły. Powyżej znajduje się obraz przedstawiający Rafała Kalinowskiego z krzyżem w ręku, unoszącego się nad kulą
ziemską i błogosławiącego narody
mieszkające na całej Ziemi.
Na bocznej ścianie umieszczono trzy
wielkie obrazy, przedstawiające kluczowe momenty z życia świętego Rafała.
Pierwszy obraz przedstawia Rafała K alinowskiego – żołnierza, dowódcę powstania styczniowego na Litwie. Po
upadku powstania Rafał Kalinowski skazany został na zesłanie na Sybir. Tą morderczą drogę po bezdrożach Syberii,
przedstawia drugi obraz. Tam na Syberii
następuje duchowa przemiana Rafała.
Trzeci obraz ukazuje postać szczupłego
zakonnika w konfesjonale, który z uwagą słucha spowiedzi. A umiał słuchać
uważnie, potrafił współczuć każdej duszy, ją pocieszyć i przygotować na przyjęcie łaski Bożej. Święty Rafał Kalinowski zawsze cichy, skupiony, skromny, rozumiejący każdego człowieka, już za życia zyskał sławę świętego. Do klasztoru
napływały rzesze wiernych z bliższej
i dalszej okolicy, by dostąpić świętej spowiedzi. Przed jego konfesjonałem stały
długie kolejki.
Ojciec Rafał Kalinowski zmarł 15 listopada 1905 roku w opinii świętości.
Pochowano go na cmentarzu przy klasztorze w Czernej. Kult świętego zaczął się
już za życia ojca Rafała, a po jego śmierci tłumy wiernych przybywało do Czernej. Wierni najpierw modlili się przed
Matką Bożą Szkaplerzną, a później udawali się cmentarz, przy grobie świętego,
prosić go o potrzebne łaski. Ojciec święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ojca
Rafała Kalinowskiego na Błoniach Krakowskich, zaś kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego odbyła się w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Uroczystość kanonizacji została przedstawiona na pięknym obrazie. Święty Rafał Kalinowski
ukazany jest tam jako drogocenna perła, wyłaniająca się z muszli i unosząca
się nad wiernymi zgromadzonymi w Bazylice Świętego Piotra.
Praca misyjna polskich Karmelitów nie ogranicza się jedynie do Ojczyzny, ale możemy ich spotkać w różnych
zakątkach świata. Dokąd zawędrowali,
jakie są owoce ich pracy misyjnej, można zobaczyć w przyklasztornym muzeum. Ponieważ wielu Karmelitów pracuje w Afryce, stąd najwięcej jest pamią4/2000
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tek z tego “czarnego kontynentu”. Wzrok
przykuwają obrazy z życia Jezusa Chr ystusa, gdzie Matka Boża, Pan Jezus i Jego
uczniowie, są przedstawieni jako murzyni. Możemy też podziwiać potężne igły
jeżozwierza, która dla tamtejszych ludzi
mają magiczną moc. Są tam też zatrute
strzały z łuku, prymitywne narzędzia rol-

nicze, a nawet kompletny strój szamana. Przedmioty te ofiarowali członkowie
plemion afr ykańskich na dowód, że
uznają wyższość Jezusa Chrystusa i Marii, nad wiarę w ich dawnych bogów.
Ewa Niemiec

Planowane pielgrzymki do Sanktuariów i Kościołów
Jubileuszowych pod koniec 2000 roku.

1.
16 września pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach, oraz Sanktuarium
w Ludźmierzu. W planie chcemy
zwiedzić najstarszy cmentarz w Zakopanym na Pęksowym Bzysku.
Jadąc autokarem wstąpimy do sanktuarium w Myślenicach. Wyjazd spod
kościoła o godzinie 700 a planowany
powrót po godzinie 1800. Jest to wycieczka autokarowa, zapisy w zakrystii po Mszy Świętej.
2.
14 października - pielgrzymka
do Bazyliki Matki Bożej w Kalwarii
Zebrzydowskiej i Bazyliki Ofiarowania w Wadowicach. Jest to pielgrzymka autokarowa. Zapisy w zakr ystii.
Wyjazd spod kościoła o godzinie 700
a powrót jest planowany po godz.17

3.
18 listopada – Adoracja w Bazylice OO Cystersów w Mogile. Zbiórka przed kościołem o godzinie 8 30 .
Przejazd tramwajem Nr 22 do Placu
Centralnego, a następnie tramwajem
w kierunku Szpitala Żeromskiego.
Przed cudownym wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego będziemy się modlić dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalszą opiekę .
4.
9 grudnia – pielgrzymka do
sanktuarium w Trzebini i Płokach.
Zbiórka przed kościołem o godzinie 800
Jest to pielgrzymka autokarowa stąd
zapisy w zakr ystii po Mszy Świętej.
Jeżeli pogoda i czas pozwoli to odwiedzimy ponownie
sanktuarium
w Czernej.

Poza tym zachęcamy do indywidualnej modlitwy w Katedrze na Wawelu przed Krzyżem, przy którym modliła się Święta Jadwiga, oraz
odwiedzenie innych kościołów jubileuszowych na terenie Krakowa.
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“DE MARIA NUNQUANUM SATIS”
(O MARYI NIGDY DOŚĆ)
“...Kiedy ziemia była pogrążona w
zamęcie, niebo otwarło się i Najświętsza
Dziewica ukazała się w Fatimie, aby powiedzieć ludziom prawdę. Prawdę surową, zawierającą napomnienia i wezwanie do pokuty, lecz zarazem bogatą w
obietnice zbawienia...”
Plinio Correa de Oliveira
Figura Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymuje po całym świecie w ramach
akcji “Światło na Wschód” reprezentowanej przez francuskie Stowarzyszenie
Obrony Tradycji Rodziny i Własności oraz
polskie Stowarzyszenie Rodziny Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Figura
pielgrzymuje zwłaszcza po krajach
postkomunistycznych; była sześciokrotnie na Ukrainie, Białorusi i jedzie aż pod
Ural odwiedzając po drodze parafie, kościoły, klasztory. Figura jest kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Fatimskiej,
pielgrzymującego po Stanach Zjednoczonych, W 1976 roku właśnie owa figura,
wykonana według wskazań siostry Łucji,
cudownie zapłakała w Nowym Orleanie.
W skład gr upy pielgrzymującej
z Figurą Matki Bożej wchodzi dwóch Brazylijczyków, dwóch Polaków, Chilijczyk
i Amer ykanin. Uczestnicy grupy będący
narzędziami w rękach Matki, propagują
Jej orędzie na terenach szczególnie dotkniętych błędami komunizmu. Sprowadzają na te tereny książki, obrazki, wizerunki Matki Bożej. Dzięki Stowarzyszeniu
ukazała się książka Antonio Borelliego pt.

“Fatima orędzie tragedii, czy nadziei”.
Jest to jedno z najlepszych opracowań
dotyczących przebiegu objawień w portugalskiej Fatimie, będące jednocześnie
rzetelną analizą słów Matki Bożej.
Trudno mi do tej pory uwierzyć, że Figura Matki Bożej Fatimskiej była także
w moim domu. Teraz opiszę jak to się
stało. Jednym z dwóch Polaków w grupie pielgrzymującej jest mój dobr y znajomy, Pan Sławomir Olejniczak. On to
właśnie zadzwonił do mnie z wiadomością, że Figura Matki Bożej ma w dniu
15.08 trzygodzinną nieprzewidzianą
“przerwę w podróży”– między godziną
1300 a 1600. Zapytał mnie też, czy w tym
czasie mogłabym przyjąć Figurę w swoim domu. Z wrażenia i ze wzruszenia
odebrało mi na moment mowę i zaparło
oddech. Po chwili jednak zapytałam za
św. Elżbietą: “...a skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie?”
Dzień 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Mar yi Panny był największym wydarzeniem mojego życia. Matka
Boża przyjechała do mojego domu
w samochodzie – kaplicy w towarzystwie
członków Stowarzyszenia francuskiego
w osobie Pana Prezesa z Brazylii, Chilijczyka, Amerykanina i znajomego z Polski. Figura Matki Bożej otulona była pokrowcem z pięknego, bordowego aksamitu, chroniącego przed uszkodzeniem.
Kiedy postawiono Figurę na stole
w moim domu i zdjęty został pokrowiec,
ukazała się cudowna postać Matki Bożej, zniewalająca każdego swym majestatem i zginająca każde kolano. Pan Prezes otworzył szkatułkę z koroną, którą
nałożyłam na Jej głowę oraz różaniec

z pięknych perełkowych paciorków, który włożyłam w Jej dłonie.
Świadkami tego niecodziennego wydarzenia byli zaproszeni przeze mnie gości,
wśród któr ych była nasza parafianka,
wielka czcicielka Matki Bożej Fatimskiej
Pani Jadwiga Bobek. W miesiącu sierpniu frekwencja w moim domu ogranicza
się tylko do mojej osoby, gdyż synowie
i mąż żeglują po Mazurach; dlatego też
czułam potrzebę zaproszenia gości, by
z nimi dzielić radość spotkania z tak niecodziennym Pielgrzymem. W czasie pobytu Fatimskiej Pani zobaczyliśmy film
świadczący o cudzie w Fatimie, któr y
jeszcze bardziej spotęgował i utwierdził
naszą wiarę. Do dnia dzisiejszego widzę
Figurę Matki Bożej przed swoimi oczyma, zwłaszcza oczy, które przenikały do
głębi każdego obecnego, były rozumne,
lśniące, myślące, mówiące z każdym
i o każdym oddzielnie, nie różniły się od
prawdziwych oczu człowieka. Każdemu
życzę, aby znalazł się w takiej bliskości
tej Figur y, która magnetyzuje wzrokiem,
czyni każdego dobrym, zniewala swą dobrocią i łagodnością widoczną w oczach;
czyni każdego dłużnym w czynieniu dobra dla bliźniego. Tej wizytę Matki Bożej
z Fatimy nie zapomnę do końca życia.
Łaskę nawiedzenia Figury odczytuję jako
wynik rozprowadzania Jej wizerunku w
postaci obrazków dużego formatu A-4,
które otrzymałam od członków Stowarzyszenia. Takie obrazki dałam: wszystkim członkom Akcji Katolickiej na pierwszym wspólnym spotkaniu, wszystkim
uczestnikom integracyjnego opłatka
z członkami istniejących przy Parafii zespołów (styczeń 2000), wszystkim
uczestnikom Szkoły Formacji Akcji Katolickiej, wszystkim pracownikom banku, w którym pracuję, wszystkim członkom bliższej i dalszej rodziny, znajomym,
przyjaciołom, itp.
Jeśli chcecie Państwo należeć do grona
osób posiadających wizerunek Matki Bożej, możecie go bezpłatnie otrzymać w
biurze TFP “Światło na Wschód” w Krakowie, ulica Sądowa 1/99 lub korespondencyjnie wysyłając w kopercie zamówienie oraz znaczek pocztowy za 1 zł.
Życzę każdemu, aby czuł, że Matka Boża
jest Matka każdego z nas.
Szczęść Boże
Janina Chmura
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“Jestem zafascynowany laikatem”
- rozmowa z księdzem
Krzysztofem Litwą

śmy świetlicę dla dzieci z marginesu
społecznego i założyliśmy Centrum
Kultury Katolickiej, które obejmowały
swoją działalnością warsztatową prawie tysiąc dzieciaków. Mając pewne
doświadczenia w działalności społecznej, chciałbym zająć się Akcją Katolicką. Mam nadzieję, że uda się nam
być zaczynem, aby jedne inicjatywy
podejmować, a inne koordynować.
Chcę też zająć się Domem Samotnej
Matki z Dzieckiem. Mam nadzieję,
że Pan Bóg to pobłogosławi.
M.R.: Czy ma ksiądz jakieś konkretne
pomysły dla Akcji Katolickiej?

Marek Rembiś: Pierwsze wrażenie jakie odbiera się spotykając księdza, to
ogromna radość bijąca z oblicza.
Skąd ta radość, co jest jej źródłem?
Ksiądz Krzysztof Litwa: Przede
wszystkim Pan Jezus i radość życia.
Jeszcze nie było dnia od kiedy jestem
księdzem, żebym nie podziękował
Panu Jezusowi za to, że jestem kapłanem. Więc jest to radość z tego, że
jestem z Panem Jezusem i mogę się
Nim dzielić z innymi. Stąd też wynika
radość spotkania międzyludzkiego.
Bardzo lubię spotykać się z ludźmi.
Wiem, że moje człowieczeństwo, konsekrowane w sakramencie kapłaństwa, ma stawać się pomostem między człowiekiem, a Panem Jezusem.
Ja mam zbudować ten pomost, a wiadomo, że pomost radosny, uśmiechnięty jest o wiele skuteczniejszy niż ponury.
Jolanta Rembiś: Jakim sprawom,
oprócz głównej działalności duszpasterskiej zamierza ksiądz się poświęcić?
Ksiądz Krzysztof: Dotychczas zajmowałem się w Mistrzejowicach duszpasterstwem akademickim. Stworzyli-
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Ksiądz Krzysztof: W każdym działaniu lubię najpierw dokładnie rozpoznać grunt. Najpierw przeanalizować
sytuację jaka istnieje, jakie są potrzeby środowiska, do którego się wchodzi i możliwości. Jacy są sojusznicy,
kto jest przeciwnikiem i dopiero wtedy podejmować decyzję.
M.R.: W jaki sposób widzi ksiądz rolę
świeckich katolików w życiu parafii?
Ksiądz Krzysztof: Jestem zafascynowany laikatem. Twierdzę, że my księża musimy dowartościowywać świeckich. Musimy wyjść z modelu klerykalnego i pozwolić żyć Kościołowi jako
wspólnocie. Na mocy Chrztu św. każdy z nas i świecki i kapłan jest włączony w Kościół, ma pewne przywileje i
zobowiązania. Każdy jest odpowiedzialny za Kościół. Każdy inaczej, ale
każdy równie mocno w swym sumieniu jest odpowiedzialny za
Kościół, kapłan w jednej dziedzinie
i jest tu niezastąpiony, natomiast
świecki w innej i też jest niezastąpiony. Jestem zwolennikiem Kościoła
jako wspólnoty świeckich i kapłanów,
bo tak to zostało przez Chrystusa pomyślane. Kościół - wspólnota to jest
“Chrystus i my”, a nigdy “my” i “oni”.

M.R.: Do odpowiedzialności za Kościół świeccy muszą być jednak przygotowani.
Ksiądz Krzysztof: Tak, ważna jest formacja świeckich przygotowująca ich
do współpracy w Kościele i to bardzo
głęboka, aby nie była to tylko gra pozorów. Z tej formacji wypływa świadomość, że ja jestem Kościołem, przeze
mnie Chrystus ma żyć w świecie, ma
działać, moje ręce mają stać się rękoma Chrystusa, ciepłymi, życzliwymi.
Z tego przeświadczenia, z tej jedności z Chrystusem wynika działanie
chrześcijańskie i to jest ta różnica pomiędzy społecznikostwem, a prawdziwym oddaniem dla Boga i człowieka.
J.R.: Ogromna ilość specjalistycznych
książek, widocznych u księdza na półkach, wskazuje na studiowanie pewnych zagadnień wiedzy religijnej.
Czy może nam ksiądz przybliżyć
przedmiot swoich zainteresowań
naukowych?
Ksiądz Krzysztof: Zawsze moją pasją było duszpasterstwo, natomiast
moim hobby od dawien dawna była
historia. Dodatkowo zajmuję się też
działalnością naukową. Od kilku lat
jestem licencjatem prawa kanonicznego ze specjalnością: historia prawa.
Może w tym roku akademickim uda
mi się ukończyć pracę doktorską
z prawa kanonicznego. Dotyczy ona
ustawodawstwa diecezjalnego kardynała Adama Stefana Sapiehy. Obok
tych zainteresowań zajmuję się eklezjologią, czyli nauką o Kościele, gdyż
pewne zasady postępowania we
wspólnocie kościelnej wynikają bezpośrednio z pojmowania tego czym
jest Kościół.
J.R., M.R.: Dziękujemy za rozmowę
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ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC I PRZEMIEŃCIE SWOJE ŻYCIE
Ostatnio było bardzo głośno
o Fatimie i objawieniach fatimskich.
Papież Jan Paweł II wyjawił trzecią
część tajemnicy fatimskiej i wprowadził
w rzesze błogosławionych Sługi Boże
Hiacyntę i Franciszka. A oto krótka historia wydarzeń, które doprowadziły do
tak wspaniałego finału.
Łucja najmłodsza z szóstki dzieci Marii
Róży i Antoniego dos Santos. Była inteligentna, spokojna, rezolutna i posłuszna rodzicom. W wieku dziesięciu lat
przystąpiła do Pierwszej Komunii.
Franciszek był dziesiątym dzieckiem Emanuela Piotra Marto i Olimpii, był raczej spokojny, miał usposobienie łagodne, choć nie brakowało
mu odwagi.
Hiacynta była młodszą siostrzyczką Franciszka i najmłodszą z rodzeństwa była dobra, prostolinijna, posłuszna, ale równocześnie była pieszczoszkiem rodziny, dlatego też była czasami
drażliwa i uparta. Oboje z Frankiem byli
kuzynami Łucji.
Łucja od ósmego roku życia pasła owce, a pomagali jej w tym z własnej woli kuzyni siedmioletni Franek
i pięcioletnia Hiacynta. Codziennie odmawiali różaniec, klęcząc czy to na
łące, czy gdzieś w grocie. To właśnie
wtedy w czasie odmawiania różańca w
1915 roku objawił się im Anioł. W rok
później pojawił się im znowu, ale tym
razem przedstawił się i przekazał przesłanie. Był Aniołem Pokoju i zachęcał do
modlitwy “Boże mój, wierzę, wielbię,
mam nadzieję i kocham Cię. Proszę Cię
o wybaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie wielbią, nie mają nadziei i nie
kochają Ciebie”. Później zachęcał ich
jeszcze do składania ofiar y “z wszystkiego, co macie, złóżcie ofiarę jako akt
zadośćuczynienia za grzechy, które Go
obrażają i błagania o nawrócenie
grzeszników...Przede wszystkim przyjmujcie i znoście ulegle cierpienia, jakie
Pan Bóg na was ześle”.
Dwa lub trzy miesiące później
Anioł znowu powrócił, by przekazać im
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modlitwę: “Najświętsza Trójco, Ojcze,
Synu i Duchu Święty, wielbię Cię w głębi duszy i ofiaruję Ci drogocenne Ciało,
Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chr ystusa obecnego we wszystkich tabernakulach na całej ziemi jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, które Go znieważają. I przez
nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca oraz Niepokalanego Serca
Mar yi proszę Cię o nawrócenie nieszczęsnych grzeszników ”. Po tych słowach podał Hostię Łucji, a zawartość
kielicha dał do wypicia Hiacyncie i Franciszkowi. Pozostawił ich zatopionych
w modlitwie dziękczynnej, z której wyrwał je dopiero nadchodzący wieczór.
Anioł już się więcej nie pojawił. Dzieci
natomiast milczały, były jeszcze
grzeczniejsze, jeszcze bardziej oddane
modlitwie i pełne małych poświęceń
dla Boga. Tak trwało do wiosny 1917
roku. 13 maja, w niedzielę przed Wniebowstąpieniem po porannej Mszy świętej, dzieci jak zwykle poszły paść owce
w ulubionej przez siebie Kotlinie Irii.
Dotarli tam koło południa. Tam to poprzedzana oślepiającymi błyskami pojawiła się im nad małym zieleniejącym
dąbkiem młodziutka “Pani ubrana całkiem na biało, bardziej jaśniejąca niż
słońce, rozsiewająca światło jaśniejsze
i mocniejsze niż kryształowy kielich pełen kr ystalicznej wody, przez który przenikają promienie najjaskrawiej święcącego słońca”. Mar yja przedstawiła się
dzieciom: “Nie bójcie się, nic złego
wam nie zrobię. Jestem z nieba”. Wtedy poprosiła je by przychodziły w to
miejsce przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia każdego miesiąca,
o tej samej godzinie. “Przychodźcie do
mnie, a będziecie mieć moc i obronę!”
W czasie drugiego objawienia towarzyszyło dzieciom ok. pięćdziesięciu
ludzi, gdyż mała Hiacynta nie mogła
jeszcze udźwignąć ciężaru tajemnicy
i opowiedziała, mimo prośby Łucji,
o wszystkim swojej mamie.
I tak jak poprzednio Mar yja objawiła się
nad dąbkiem w kotlinie, i tak jak po-
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przednio słyszały ją tylko Łucja i Hiacynta, Franek natomiast kontemplował tylko jej wizerunek. Powierzyła im wtedy
tajemnice, któr ych treść nurtowała ludzi od tego momentu prawie do dzisiaj,
kiedy to Jan Paweł II ogłosił światu trzecią część tajemnicy.
Przepowiedziała im też najbliższą przyszłość. W czasie widzenia Mar yja ukazała im swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, “które cisnęły nań
i kłuły je ze wszystkich stron”. Wizja
skończyła się, dzieci wróciły do swoich
obowiązków, z nową siłą i nowym duchem. Ale powrócili również ci, którzy
byli świadkami rozmowy Łucji z Matką
Bożą. I oni, chociaż nic nie widzieli zaczęli rozgłaszać o cudzie. Dzieci zaczęły być rozpytywane, prześladowane,
straszone, powiedziano im również, że
to może sprawa diabła, a nie nieba. Ale
wszystkie strachy i wątpliwości zasiane
w sercach dzieci skończyły się z następnymi odwiedzinami Najświętszej
Panienki 13 lipca.
W dniu tym Mar yja żądała by
dzieci “ przyszły tutaj trzynastego dnia
następnego miesiąca, żeby nadal odmawiały różaniec do Matki Bożej Różańcowej, by uzyskać pokój dla świata
i koniec wojny..” Namawiała ich też do
ofiar y za grzeszników z modlitwą:
“O Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. Przedstawiła również wtedy dzieciom wizję
piekła do którego trafiają grzesznicy,
która przeraziła dzieci. “Aby ich zbawić
(grzeszników) Bóg chce ustanowić na
świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca”. Nauczyła też wtedy dzieci modlitwy, którą my dziś, tak
jak kiedyś one powtarzamy po każdej
dziesiątce różańca: “O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od
ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te,
które najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia”.
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Posłuszni woli i poleceniom Matki, dzieci szukały okazji do ofiar y i umartwienia. Oddawały swoje drugie śniadanie biednym dzieciom, spędzały całe
dni nic nie pijąc, znosiły cierpliwie złośliwości innych ludzi, nosiły sznur, który wrzynał się w ciało i sprawiał wielki
ból, tak, że przy następnych widzeniach
Maryja poleciła zdejmować go do spania. Jednakże jeszcze większe ofiary
musiały przyjąć na siebie te małe dzieci. 13 sierpnia, w drodze na spotkanie
z Niepokalaną zostały aresztowane, były
straszone, umieszczono je nawet
w więzieniu. Wszystko po to, by złamać
je i wyrwać tajemnicę. Jednak największym cierpieniem dla nich była niemożność zobaczenia i rozmawiania z Matką Bożą. Musieli na tę łaskę czekać cały
następny miesiąc. Jednak nie trwało to
tak długo, gdyż Niebiańska Pani przybyła do nich 19 sierpnia. Znowu napominała ich żeby odmawiali różaniec i spotykali się z nią przez następne dwa miesiące o określonej porze.
We wrześniu w Cova da Iria
w dniu objawienia zjawiły się bardzo
duże rzesze ludzi, którzy modląc się
i śpiewając pobożne pieśni czekali na
Maryję. Wśród nich byli również ateiści
i niedowiarki, którzy przybyli tylko po to
by udowodnić oszustwo. W sumie jednak była to prawdziwa i uroczysta manifestacja wiary.
I przyszła Królowa Niebios, zachęcając
do dalszego odmawiania różańca, radując się ich ofiarami i obiecując, że na
następnym, ostatnim już spotkaniu
przyjdzie również nasz Pan, Matka Boska Bolesna z K armelu i święty Józef
z dzieciątkiem. Przypomniała również
obietnicę cudu, który uczyni, “aby wszyscy uwierzyli”. Obecni tam ludzie nie
widzieli, ani nie słyszeli Mar yi, ale wielu ujrzało lśniącą kulę przesuwającą się
po niebie, biały obłok, który otaczał dąb,
i deszcz białych płatków, znikających
tuż nad ziemią. Wizja skończyła się, ludzie się rozeszli niosąc przesłanie obecności Maryi. Spowodowało to, że na
ostatnie spotkanie z Maryją 13 października przybyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Było zimno i padał deszcz. Jednak gdy
zbliżała się godzina wyznaczona przez
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Panią, Łucja poleciła, by wszyscy zamknęli parasole. I ludzie posłuchali
małej dziesięcioletniej dziewczynki.
Niedługo potem przyszła w świetlistym
blasku i przedstawiła się Łucji. Powiedziała, że jest Matką Boską Różańcową
i poleciła, by w tym miejscu zbudować
kaplicę i żeby codziennie odmawiać różaniec. “Kiedy Matka Boska zniknęła
w ogromie firmamentu, zobaczyliśmy
obok słońca świętego Józefa z Dzieciątkiem i Matkę Boską ubraną na biało,
w błękitnym płaszczu. Zdawało się, że
św. Józef i Dzieciątko błogosławią świat,
wykonując dłonią znak krzyża...” i wte-

dy nastąpił cud, cud wirującego słońca. Deszcz przestał padać, chmury rozstąpiły się i pokazał się słoneczny krąg
przypominający srebrzysty księżyc i zaczął obracać się w zawrotnym tempie
wokół własnej osi, podobny do ognistego koła, rzucając we wszystkie strony
rozmaicie zabarwione wiązki światła.
Zjawisko powtórzyło się trzy razy. Tłum
miał uczucie, że słońce oderwało się od
sklepienia niebieskiego i zaraz runie na
ludzi. Cud ten wzbudził w ludziach żarliwy akt skruchy i postanowienie poprawy.
Wizje skończyły się, trzeba było żyć dalej. W 1918 roku Fatimę i okoliczne wio-

ski nawiedziła epidemia grypy, która
zbierała potężne żniwo. Pod koniec tego
roku również Hiacynta i Franciszek zostali nią zarażeni. Stało się jak przepowiedziała Matka Najświętsza, że ta
dwójka rodzeństwa niedługo się z Nią
spotka. Jednak najpierw musieli dokonać ofiary. Do końca modlili się, cierpliwie i bez najmniejszego oporu przyjmowali lekarstwa, znosili wizyty ludzi,
którzy na własne oczy chcieli zobaczyć
wizjonerów i nie zważali na słabe ich
zdrowie. W ostatnich dniach życia zdjęli
również sznury, któr ymi byli opasani, na
ofiarę za grzeszników. W przeddzień
śmierci Franek przystąpił do swojej
Pierwszej i ostatniej na ziemi Komunii
świętej. Zmarł 4 kwietnia 1919 roku.
Hiacynta natomiast musiała jeszcze
dużo wycierpieć z miłości do grzeszników. Wyjechała do Lizbony na operację, gdyż w wyniku choroby miała ranę
na piersi, która zaropiała. Umierała w
samotności, po wielu cierpieniach.
Umarła 20 lutego 1919 roku w opinii
świętości.
Natomiast Łucja miała żyć, aby
poznano Maryję i pokochano Ją. W 1928
roku złożyła pierwsze śluby i przyjęła
imię Marii Łucji od Boleści. W 1934 roku
złożyła śluby wieczyste. Później, dzięki
bezpośredniemu upoważnieniu od Piusa XII, wstąpiła do karmelitanek bosych
w Coimbra, gdzie w 1949 roku złożyła
uroczyste śluby przyjmując imię siostry
Marii od Niepokalanego Serca.
Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca
poświęcona jest Niepokalanemu Sercu
Mar yi, ludzie odmawiają różaniec,
zwłaszcza w październiku, 13 każdego
miesiąca w naszym kościele odbywają
się nabożeństwa fatimskie. Musimy tylko jeszcze dbać o to, byśmy swoim życiem nie zasmucali Jezusa i Jego Niepokalanej Matki, byśmy umieli żyć jak
trójka dzieci z małej, zagubionej wioski,
niedaleko Fatimy, byśmy umieli ofiarować Bogu nasze słabości. Byśmy umieli, zamiast krzyczeć, plotkować, obmawiać, dokuczać uśmiechnąć się i ofiarować to wszystko Bogu jako nasze zadośćuczynienie za nasze grzechy.
Na podstawie książki Icilio Felici “Fatima”
Joanna Niemiec
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AKCJA
KATOLICKA
w Naszej Parafii

Inicjatywa Akcji Katolickiej w sprawie
remontu dróg na osiedlu Jugowice
W roku Jubileuszowym wszystko układa mi się inaczej niż w latach poprzednich. Opiszę nietypowy sposób spędzenia urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku. Urlop zaplanowałam w dwóch
pierwszych tygodniach lipca, z któr ych
pierwszy poświęciłam sprawie społecznej tzn. interwencji w sprawie budowy
dróg na osiedlu Jugowice – południe.
Drogi na tym osiedlu są pełne dziur,
wyrw, nierówności, bez oświetlenia. Sytuacja taka istnieje od 25 lat, kiedy ukończono budowę większości domów. Do
działania w tej sprawie sprowokowała
mnie wypowiedź jednego z radnych
dzielnicy, wyjaśniająca, że budowa dróg
będzie ujęta w planach dopiero w 2004r.
Aby dać wyraz, że podjętą przeze mnie
akcję popierają również inni mieszkańcy dzielnicy postanowiłam pozbierać
podpisy mieszkańców pod moją petycją.
Odwiedziłam w ten sposób 161 rodzin

WIELKIE ZMIANY W PARAFII
/wyj. z ogłoszeń parafialnych
z dnia 20.08.2000/
Decyzją Ks. Kardynała w naszej parafii w tym tygodniu nastąpią zmiany
księży wikariuszy. Bardzo serdecznie
dziękujemy Ks. Stanisławowi, Ks. Bogdanowi i Ks. Edwardowi za lata pracy
z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Wszelkie dobro jakie księża zostawili pośród
nas przez swoją pracę duszpasterską
zachowamy w życzliwej pamięci. Życzymy księżom Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na nowych parafiach do których zostali skierowani przez Ks. Kardynała.
/Ks. Stanisław do Biurkowa Wielkiego,
Ks. Bogdan do Bieżanowa Starego
i Ks. Edward do Kłaja/
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pukając od drzwi do drzwi. Muszę w tym
miejscu stwierdzić, że mieszkańcy osiedla są bardzo otwarci na drugiego człowieka, życzliwi i gościnni. Nie zamknęły
się przede mną żadne drzwi, chociaż
wiele osób widziało mnie po raz pier wszy. Rozmawiałam z tymi ludźmi o wielu
sprawach, które ich nurtowały, a któr ymi chętnie się ze mną dzielili. Wielu ludzi szczęśliwych było, że ktoś ich odwiedził, wysłuchał, z nimi porozmawiał.
Mimo, że nie wszyscy rozmówcy byli
wierzący, a ja przedstawiałam się jako
przedstawicielka Akcji Katolickiej działającej przy parafii, nie było sytuacji, aby
ktoś nie chciał poprzeć mojej inicjatywy.
Wiele matek z małymi dziećmi, osoby
starsze i ludzie kalecy skarżyli się ze łzami w oczach, że nie mają warunków na
spacery, gdyż stan dróg jest nie do zniesienia, dlatego skazani są na “deptanie”
wokół swoich domów. Teraz mieszkańcy dzwonią do mnie, pytając na jakim
etapie jest sprawa dróg. W tej sprawie
w dniu 29 września br. o godz. 1700 w filii
Szkoły Podstawowej nr 97 odbędzie się
spotkanie z vice-prezydentem P. Adamczykiem oraz z radnymi dzielnicy.
Na spotkaniu tym między innymi ma być
omawiana sprawa dróg na osiedlu Jugowice. (ze względu na termin ukazania się
gazetki zebranie już się odbędzie i nie

wszyscy mieszkańcy będą o tym poinformowani, jednak postaram się przedstawić relację z tego spotkania, lub chociaż
same wnioski)
Większość osób chciała przy takiej okazji dowiedzieć się szczegółów związanych z działalnością AK, a więc czym się
zajmuje, kto ją reprezentuje, jakie ma
plany, z kim współpracuje. Wiele osób
zgłosiło chęć współpracy i pomocy
w akcjach związanych z parafią, osiedlem, czy kościołem.
Dzięki mojej wizycie dowiedziałam się
o innych niż droga bolączkach “moich
sąsiadów”. Wielu ludzi na osiedlu jest
bez jakiejkolwiek pracy, dlatego też AK
po przerwie wakacyjnej w październiku
aktywnie włączy się w problemy mieszkańców, aby im ulżyć w dźwiganiu krzyża. O tym jak ofiarni i pełni ducha są
mieszkańcy naszej parafii, niech świadczy niedawna inicjatywa związana z przyjęciem na nocleg grupy niewidomych
wraz z opiekunami, którzy przyjechali
pokłonić się Jezusowi Miłosiernemu
i ofiarować Mu swój krzyż. Niech będzie
mi wolno przy tej okazji podziękować
wszystkim za spontaniczne otwarcie
drzwi Chr ystusowi.

Są także zmiany Sióstr. Żegnamy Siostrę
Emilie zakr ystiankę i Siostrę Alinę katechetkę. Przeniesiona została także Siostra Władysława. Siostrom, które odchodzą z naszej parafii dziękujemy za prace
i wszelka posługę - Bóg zapłać. Jednocześnie witamy nową siostrę katechetkę Siostrę Elżbietę Ciebiera i Siostrę Grażynę Kozak, która pełnić będzie funkcję
zakr ystianki. Życzymy Siostrom dobrego
samopoczucia w naszej parafii i Bożej
opieki na każdy dzień.

w kościele i na zewnątrz., wiele kwiatów,
a nawet łzy.
To wspaniałe, że księża pracujący zasłużyli sobie na takie pożegnanie i radość, że wierni potrafią docenić pracę
kapłanów.
Bóg zapłać.

We wtorek 20 sierpnia na Mszy św. wieczornej przy dużej ilości wiernych, szczególnie młodzieży pożegnaliśmy Księży
wikariuszy. Przewodniczący Parafialnej
Rady Duszpasterskiej Pan Marek Rembiś
i Ksiądz Proboszcz podziękowali Księżom za lata pracy w naszej parafii za
wszelkie dobro i inicjatywy, jakie wnieśli Księża przez swoją pracę duszpasterską. Były także spontaniczne śpiewy
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Janina Chmura

Życzenia
W dniu 1 października
swoje imieniny obchodziła siostra
Teresa - organistka i Siostra Przełożona Domu Zakonnego. Czcigodnej Solenizantce życzymy zdrowia
i obfitości Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu i pracy
w naszej parafii. Życzymy, by patronka św. Teresa od Dzieciątka Jezus była zawsze wzorem miłości do
Pana Boga i ludzi, a Matka Boska
Zwycięska otaczała Siostrę swoją
nieustanną opieką.
Redakcja
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ROK JUBILEUSZOWY
– OBFITOŚĆ ŁASK
To sam Chrystus zaprasza nas,
abyśmy czerpali z Jego Miłosierdzia.
Wyznaczone Kościoły Roku Jubileuszowego czekają, abyśmy korzystali z możliwości uzyskania odpustów za dusze
zmarłych i pomóc im dojść do Boga.
Takim właśnie “Jubileuszowym
kościołem” jest Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jego sąsiedztwo dla naszej parafii, to też szczególna łaska dla nas parafian kościoła
Matki Bożej Zwycięskiej. Możemy tam
dojść każdego dnia. W kontekście tego
stwierdzenia należy rozważyć, z jakim
wielkim trudem dla pielgrzymów może
być związane, przybycie tutaj z najodleglejszych stron Polski, a jeśli jeszcze są
ludźmi niepełnosprawnymi ze względu
na chorobę jaka ich dotknęła.
Takich właśnie ludzi niewidomych i słabo widzących zgromadziło Sanktuarium
Miłosierdzia w dniach 8 i9 września.
Wydarzenie to, stało się nam szczegól-

nie bliskie ze względu, iż prawie 200 osób
spośród nich przyjmowaliśmy na nocleg,
w domach rodzin naszej parafii.
Ogólnopolska pielgrzymka zgromadziła w tych dniach na modlitwie
w Sanktuarium około 3000 osób. Osoby
niewidome, tylko dzięki opiece innych
mogły tu przyjechać.
W piątkowe popołudnie w transmisji telewizyjnej zobaczyłam po raz pierwszy
“czytającą rękami” młodą dziewczynę.
Z jej ust w czasie Mszy Świętej płynęły
słowa Ewangelii. Ona nie zobaczyła
w Łagiewnikach Miłosiernego Jezusa,
pięknie namalowanego na polecenie
Siostry Faustyny. Ona mogła zobaczyć Go
tylko sercem. Zapewne też w tym świętym miejscu, sercem swoim zobaczyła
Siostrę Faustynę. Jakaż to lekcja dla ludzi widzących, którzy mogą zobaczyć
Jezusa Miłosiernego, a nie chcą, i nawet
w tym Roku Jubileuszowym nie przyszli
do Niego prosić o łaski.
Około 50-ciu osób spośród naszych parafian zgłosiło chęć przyjęcia pielgrzymów na nocleg do swoich domów. Czekaliśmy więc z samochodami ponad go-

dzinę na przyjazd autokarów, gdyż powstała tr udność na Zakopiance, ze
względu na ich wyjazd z Łagiewnik. Przydział pielgrzymów do rodzin, został już
wcześniej przygotowany przez osoby
z naszej Akcji Katolickiej. Odebranie ich
z kolejnych autokarów odbyło się bardzo
sprawnie. Pomimo, iż przyjechało więcej pielgrzymów, wszyscy znaleźli nocleg, dzięki parafianom, którzy chętnie
pomogli rozwiązać ten problem.
Pielgrzymi przyjęci byli w domach gorącą kolacją i wielką życzliwością. Nazajutrz poczęstowani śniadaniem, zostali
odwiezieni do Łagiewnik. Wdzięczność
swą wyrazili przy pożegnaniu gorącymi
uściskami i słowami pełnymi radości,
zapewniając o swych modlitwach, jako
wdzięczność za otrzymaną pomoc.
Pielgrzymi, których przyjęliśmy w mojej
rodzinie, poprosili o nazwisko księdza
proboszcza naszej parafii, aby w swojej
parafii w Elblągu zamówić Mszę Świętą
jako podziękowanie.
Jadwiga Bobek

WYSTAWA POKONKURSOWA PT. “KAPLICZKI KRAKOWA”
W bieżącym roku zorganizowany
został przez Klub Kultury “Iskierka” w
Krakowie konkurs plastyczny i fotograficzny pt. “Kapliczki Krakowa”. W całym
Krakowie istnieje około 460 kapliczek.

walew, a III miejsce pani Zofii Hajdukiewicz-Nowak, wszyscy laureaci są członkami Klubu “Zaułek” w dzielnicy Śródmieście. Wyróżnienie za swoje prace
otrzymała nasza parafianka pani Ewa

Założeniem konkursu było zainteresowanie młodzieży i osób dorosłych tą małą
architekturą sakralną, której obiekty tak
licznie występują na terenie naszego
miasta. O warunkach konkursu poinfor-

Niemiec z klubu “Iskierka” w Borku Fałęckim w Dzielnicy Podgórze. Wyróżnienia za prace fotograficzne otrzymali : pan
Jerzy Wardas i pan Piotr Pochopień
(również nasz parafianin).

mowano wszystkie placówki kulturalne
Krakowa, szkoły, prasę lokalną, a także
Stowarzyszenie Plastyków.
Na konkurs wpłynęło 38 prac plastycznych osób dorosłych, 18 prac pla-

W grupie dzieci I miejsce otrzymał
Józef Pochopień, II miejsce zdobył Karol Pochopień, zaś III miejsce otrzymała
Anna Gregorzak. Wyróżnienia Jury przyznało Monice Trzebuniak i Justynie Sa-

stycznych dzieci, ponad to 75 prac fotograficznych dorosłych i młodzieży, oraz
dwa modele.
Jury w składzie Anna Burlikowska
– art. rzeźbiarz, Urszula Mosur-Nowak –

kłok. Za wykonanie modeli wyróżniono
Monikę Nawrot i Dorotę Gardaś.

art. plastyk, Wacław Klag – art. plastyk –
dziennikarz postanowiło przyznać w grupie osób dorosłych : I miejsce panu Józefowi Stachnik II miejsce pani Zofii Ko-

przez miesiąc wrzesień i październik
w godzinach otwarcia Klubu.
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Wystawę prac, które wpłynęły na konkurs można oglądać w Klubie “Iskierka”

“WARSZTATY SZOPKARSKIE”
Klub Kultury “Iskierka” zaprasza
na WARSZTATY SZOPKARSKIE.
Zajęcia będą trwały przez dwa
miesiące (październik – listopad),
dwa razy w tygodniu, w godzinach
do uzgodnienia. Uczestnicy pod
kierunkiem art. plastyka Adama
Pochopienia zaprojektują i wykonują szopkę, która weźmie udział
w dorocznym konkursie organizowanym przez Muzeum Historyczne miasta Krakowa.
Zgłoszenia: Klub Kultury “Iskierka”, Kraków, ulica Żywiecka 44,
telefon 266-03-45, wtorek, środa,
czwartek, w godzinach 1500-1700
Kierownik Klubu “Iskierka” mgr
inż. Andrzej Golonka.
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“Góry mam w sercu, jestem góralem
i góry kocham”
- rozmowa z księdzem
Andrzejem Florczakiem

M.R.: Wielu parafian zainteresuje na
pewno informacja o tym, w jakie obszary życia parafii, oprócz ogólnej działalności duszpasterskiej, zamierza ksiądz
się włączyć.
Ksiądz Andrzej: Przejąłem grupę oazy
młodzieżowej, oazę rodzin, będę miał
także kontakty z neokatechumenatem.
Oczywiście szkoła jest również wielkim
polem działania. Poprzez katechezę,
przebywanie z nauczycielami, będzie
można działać duszpastersko, pogłębiać znajomości i wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom tych ludzi.
M.R.: Czy na poprzednich placówkach
współpracował ksiądz z tego rodzaju
grupami?

Marek Rembiś: Po raz kolejny opuścił
ksiądz poznane już dobrze środowisko
poprzedniej parafii, aby rozpocząć pracę duszpasterską u nas. Czy trudne są
takie rozstania?
Ksiądz Andrzej Florczak: Z jakąś
wspólnotą człowiek się wiąże, zaczyna
się do niej dostosowywać, ale ma się
tę świadomość, że kiedyś trzeba będzie
odejść. Odchodzi się od działań duszpasterskich w sensie ścisłym ale zostają znajomości, przyjaźnie i odwiedziny.
Więc jest to odejście ale zarazem wraca się tam, gdzie zostawiło się kawałek
serca.
M.R.: Czy my parafianie w jakiś sposób
możemy pomóc księdzu zwłaszcza teraz na początku pracy w tutejszej parafii?
Ksiądz Andrzej: Po pierwsze przez modlitwę, a po drugie konieczna będzie też
wyrozumiałość, ponieważ w nowe
miejsce, w nowe środowisko wnosi się
swoje przyzwyczajenia, swoją przeszłość. Przez to niektóre sprawy mogą
być dla mnie oczywiste, a dla tutejszych
parafian mogą być nowe lub niezrozumiałe. Trzeba więc tej wyrozumiałości,
a przy tym bardzo wiele pomaga dobre
słowo, ponieważ mobilizuje.
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Ksiądz Andrzej: Od początku mojego
kapłaństwa, a nawet już w seminarium
brałem udział w młodzieżowych rekolekcjach oazowych, jak również miałem duży kontakt z oazą rodzin. Z neokatechumenatem trochę mniejszy,
choć z relacji przyjaciół kapłanów znany jest mi charakter tej wspólnoty.
M.R.: Czy takie relacje z innymi, jakże
różnymi ludźmi są łatwe i czy polegają
tylko na dawaniu, czy też ksiądz poprzez
nie czuje się również ubogacony?
Ksiądz Andrzej: Oczywiście, jest to na
pewno z mojej strony radość z przebywania z drugim człowiekiem. Jeżeli jest
się potrzebnym, wówczas ma sens działanie i praca. Tam gdzie jest kontakt
z człowiekiem, tam zawsze jest spotkanie z jakąś innością ale zarazem jest to
dla mnie wzbogacające i ja sam mogę
kogoś ubogacić na tyle, na ile moja
ograniczoność mi pozwala.
M.R.: Bóg powołuje każdego człowieka do konkretnego zadania. Powołanie
do kapłaństwa jest oddaniem szczególnym, w którym człowiek ofiaruje Bogu
całe swoje życie. Myślę, że zwłaszcza
młodszych czytelników zainteresuje to
jaka była księdza droga do kapłaństwa.

P OSŁANIEC ZWYCIĘSKIEJ

Ksiądz Andrzej: Pan Bóg powołuje to
co chce i wybiera to co głupie w oczach
świata, być może po to, żeby mędrców
zawstydzić. Ja wyuczyłem się w zasadniczej szkole zawodowej, kilka lat pracowałem, następnie skończyłem technikum, potem studiowałem. Przed studiami oczywiście odkryłem powołanie,
studia i święcenia były tego zwieńczeniem. Taka była pokrótce ta droga, oczywiście nie była ona taka prosta, ale Pan
Bóg przez różne zawiłości prowadził
mnie. Chwała Mu za to, że doprowadził
mnie tu gdzie jestem.
M.R.: Góry są tak niedaleko od Borku
Fałęckiego, właściwie sam kościół jest
na górze. Czy lubi ksiądz górskie wycieczki i aktywny sposób spędzania
wolnego czasu?
Ksiądz Andrzej: Góry mam w sercu, jestem góralem i gór y kocham. Jeżeli by
mi to zabrano to miałbym ogromną
pustkę. Gór y i przyroda w szerokim tego
słowa znaczeniu są moją ogromną pasją. Tam umiem odpoczywać i nabierać sił po wielu trudnościach, któr ych
dostarcza życie. Tam mogę odnaleźć się
i pomóc samemu sobie.
M.R.: Czy ma ksiądz jakieś ulubione trasy lub miejsca?
Ksiądz Andrzej: Jeżeli chodzi o wyprawy górskie to jestem ich zwolennikiem,
a miejscem ulubionymjest teren Babiogórskiego Parku Narodowego i jego
okolice.
M.R.: Widzę, że u księdza w pokoju stoi
gitara. Czy umie ksiądz na niej grać?
Ksiądz Andrzej: Tak, trochę gram na gitarze.
M.R.: Myślę, że młodzież oraz inne grupy, z którymi ksiądz będzie pracował,
będą z tego bardzo zadowolone.
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SPOTKANIE W DRODZE
Pierwszego sierpnia bieżącego
roku przypadła kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. O młodych
chłopcach i dziewczętach, bohatersko
walczących na barykadach Warszawy,
napisano bardzo wiele. Ale jakie były
losy Warszawiaków po upadku powstania? Z lektury wiemy, że tym którym,
dane było przeżyć, przesiedlano do
różnych miast w Polsce. Także i do Krakowa trafiła duża wysiedlonych. Ja ten
artykuł chcę poświęcić tym mieszkańcom Krakowa, którzy sami cierpiąc niedostatek, dzielili się z tymi, którzy stracili wszystko.
Pani Helena w 1944 roku była kilkunastoletnią dziewczyną. Razem z rodzeństwem i rodzicami mieszkała przy
ulicy Rakowickiej. Jej ojciec przez całą
okupację brał czynny udział w dzia-

łalności Ruchu Oporu na terenie Krakowa.
W październiku 1944 roku, jak
opowiada Pani Helena, jej ojciec przyprowadził do domu kilkuosobową rodzinę Warszawiaków i tonem nie uznającym sprzeciwu zadecydował, że “oni
teraz z nami będą mieszkać”.
Rodzina składała się z pięciu osób:
Starsza pani z synem i córką, oraz mąż
córki i niemowlę. Ponieważ zięć owej
starszej pani był człowiekiem przedsiębiorczym, to szybko znalazł pracę
w Krakowie i nowe mieszkanie.
Po kilku dniach młode małżeństwo
z dzieckiem wyprowadziło się do Prokocimia, a z rodziną Pani Heleny została owa starsza pani z synem. I oni
“mieszkali razem z nami, aż do dnia wyzwolenia”.
Pani Helena wspomina, że nie
było łatwo żyć, brakowało wszystkiego,
ale z wygnańcami z Warszawy dzielo-

no się wszystkim, a głównie ubraniem,
jedzeniem, dodawano sobie wzajemnie
otuchy w chwilach ciężkich. Były też
małe radości, a te pamięta się po latach. W mieszkaniu rodzinnym Pani Heleny odbył się uroczysty chrzest małego Warszawiaka, a matką chrzestną
była Pani Helena. Z okazji tej uroczystości w mieszkaniu przy ulicy Rakowickiej odbyło się przyjęcie, które moja rozmówczyni wspomina z rozrzewnieniem.
W połowie 1945 roku cała rodzina wróciła do Warszawy. Pani Helena
nie raz zastanawiała się, kim teraz jest
ten mały chłopczyk, jej chrześniak, który znalazł schronienie w naszym mieście. Czy ktoś opowiedział mu o skromnej rodzinie z ulicy Rakowickiej, która
w najcięższych chwilach okupacji, okazała im serce.
Ewa Niemiec

BUDOWA KOŚCIOŁA NA OS. KLINY

Z wielką radością obserwujemy
postęp prac przy kolejnym etapie budowy nowego Kościoła. Widoczne już
wieżyczki kościoła i dach pokr yty ceramiczną dachówką wpisują się w pejzaż osiedla domków jednorodzinnych
na Klinach w Borku Fałęckim.
Minęło dwa lata od poświęcenia
placu pod budowę. Dzisiaj mamy nowy
Kościół w surowym stanie. Nikt nie
przypuszczał, że w tak krótkim czasie
uda nam się wybudować Świątynię.
Dzięki modlitwom wielu osób,
dzięki ofiarności całej parafii i hojniejszych ofiarodawców , dzięki wielkiej
pracy budowniczych, kościół mógł powstać.
Na szczególne podziękowanie zasłu-
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guje Firma Budowlana INTERBUD, która od podstaw buduje nasz kościół.
Dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu Pana Dyrektora Stanisława Łukasika i wielu pracowników budowa
“w oczach rośnie”. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość “finansową”
Zaległe koszty /szczególnie wykonanie
dachu/ będziemy wyrównywać w szybkim możliwie dla nas czasie.
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski
w dniu 13 października o godz. 17.00
odprawi Mszę św. w murach nowej
Świątyni i dokona Wmurowania Kamienia Węgielnego.
Kamień został wyjęty z grobu św. Jadwigi Królowej w Katedrze Wawelskiej,
poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła
II 8 czerwca 1997 na Błoniach Krakowskich w dniu kanonizacji św. Jadwigi
Królowej .
Ten symboliczny akt ma wielkie znacznie. Budując świątynie potwierdzamy
naszą religijność. Chcemy w oparciu o
Chrystusa, któr y jest Kamieniem Węgielnym całego Kościoła, budować
swoja wiarę. W świątyni, której patron-

ką będzie św. Jadwiga Królowa, pokolenia wiernych będą uwielbiać Boga i
doświadczać jego Miłosierdzia.
Radujemy się, że nasz Kościół na osiedlu Kliny w Borku Fałęckim jest darem
na Wielki Jubileusz A.D. 2000. To pomnik, który potomnym będzie świadczył o naszej wierze i religijności.
Wszystkim, którzy wspomagają dzieło budowy składamy serdeczne Bóg
zapłać.

Zapraszamy
na
Uroczystości
Wmurowania Kamienia
Węgielnego
W PIĄTEK
13 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 17.00
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“Wyboru drogi życiowej najlepiej dokonać na modlitwie” - rozmowa z siostrą Elżbietą i siostrą Grażyną ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Jolanta Rembiś: Siostro Elżbieto, przybyła siostra do naszej parafii aby dzieciom przybliżyć tajemnicę Bożej miłości. Czy praca z dziećmi daje siostrze
dużo satysfakcji?

przednią placówkę?

wanie dekoracji.

Siostra Elżbieta: Byłam tam dość długo bo osiem lat. To była dość trudna, ale
ciekawa praca. Tutaj spotykam zupełnie
inne środowisko. Myślę, że raczej trudno mówić o żalu. Podchodzę do moich
obowiązków z wielką ufnością i myślę,
że dadzą mi one dużo satysfakcji.

J.R.: Czy siostra uczyła się wcześniej od
profesjonalistów sztuki układania kwiatów?

Marek Rembiś: Czy siostra sama układa program katechezy, czy też jest on
ustalony przez kogoś innego?
Siostra Elżbieta: W każdej diecezji obowiązuje konkretny program nauczania
katechezy. Oczywiście są programy autorskie zatwierdzane przez kuratorium.
Ja korzystam z tych, które obowiązują
w naszej archidiecezji.
J.R.: W jaki sposób spędza siostra wakacje?

Siostra Elżbieta: Już dłuższy czas pracuję z dziećmi. Cieszę się bardzo, że
nadal będę je uczyć. Praca z nimi daje
mi dużo satysfakcji. Obecnie katechizuję dzieci przedszkolne: pięcio- i sześciolatki oraz z klas trzecich, czwartych i piątych. Na poprzedniej placówce pracowałam jako wychowawczyni w ośrodku wychowawczym dla dzieci specjalnej troski w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zajęcia z nimi odbywały się od poniedziałku do piątku. Na soboty i niedziele
rodzice zabierali dzieci do domów rodzinnych.

Siostra Elżbieta: Nauczyciele mają dwa
miesiące wakacji, natomiast w Zgromadzeniu mam prawo do dwóch tygodni
odpoczynku. Najczęściej spędzam je w
domu rodzinnym. Uczestniczę również
w rekolekcjach naszego Zgromadzenia.
M.R.: Siostro Grażyno, co należy do obowiązków siostry zakrystianki?

J.R.: Czy z żalem opuściła siostra po-
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J.R.: Czy ministranci, których niekiedy
jest dużo w zakr ystii, nie sprawiają siostrze kłopotów?
Siostra Grażyna: Nie, absolutnie nie.
Oni są tacy kochani i zdyscyplinowani,
że nie ma z nimi żadnych problemów.
M.R.: Czy siostrą zakrystianką lub katechetką jest się już na stałe, czy też w różnym czasie można pełnić różne obowiązki?
Siostra Grażyna: Ja wcześniej byłam
katechetką. Obecnie lekcje w szkole
kolidują z moimi zajęciami na uczelni,
ponieważ aktualnie jestem na IV roku
studiów teologicznych.
M.R.: Czy mogą siostry opowiedzieć, jak
dokonał się u nich wybór powołania i
co zadecydowało o wyborze tego konkretnego zgromadzenia zakonnego?
Siostra Grażyna: Zaczęło się wszystko
od oazy, ponadto w mojej rodzinnej parafii są siostry naszego zgromadzenia.
Siostra Elżbieta: Podobnie było w moim
przypadku, w naszej parafii również były
siostr y naszego zgromadzenia.

J.R.: Była to więc nie tylko katecheza ale
także praca wychowawcza?
Siostra Elżbieta: Tak, na zajęciach korekcyjnych pomagaliśmy dzieciom pokonywać trudności związane z ich niepełnosprawnością, pomagaliśmy odrabiać lekcje i organizowaliśmy im wolny
czas według ich zainteresowań i możliwości.

Siostra Grażyna: Nie mam przygotowania profesjonalnego do układania kwiatów. Ponieważ lubię to robić, wkładam
w to wiele serca. Gdy jest ładnie w kościele, lepiej mi się modli i wydaje mi
się, że innym też. Człowiek jest może
lepiej nastrojony do modlitwy.

Siostra Grażyna: Muszę szczerze przyznać, że ja sama poznaję te obowiązki
dopiero teraz, gdyż po raz pierwszy jestem siostrą zakr ystianką. Do tych obowiązków na pewno należy przystrajanie
ołtarza, układanie kwiatów, przygotowy-
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Siostra Grażyna: Pytanie o wybór drogi
życiowej najlepiej zadawać Bogu na
modlitwie. Tylko wtedy człowiek najlepiej jest otwarty na Boga i może usłyszeć Jego głos.
J.R., M.R.: Bardzo dziękujemy siostrom
za rozmowę.
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KĄCIK CHARYTATYWNY:
“Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich
braci najmniejszych, Mnieście uczynili“
/Mt 25,40/
Początek roku szkolnego
– pomoc dla dzieci z rodzin potrzebujących
Z inicjatywy Caritas naszej Archidiecezji we wszystkich parafiach
trwała akcja pomocy na początku roku szkolnego rodzinom w trudnej sytuacji finansowej. Panie z Zespołu Char ytatywnego do puszek zebrały 1880 zł. w dniu 3 września. Zebrane pieniądze zostały
przeznaczone na zakup książek i przyborów szkolnych dla dzieci
z rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc otrzymały dzieci z 34
rodzin Część zebranej kwoty przekazaliśmy do szkół na terenie
naszej parafii, /łącznie 1400 zł/, a także bezpośrednio dzieciom
zostały zakupione przybory szkolne. Każdy, kto złożył ofiarę na ten
cel otrzymał specjalną cegiełkę jako potwierdzenie i jako pamiątkę pomocy dzieciom najbardziej potrzebującym. W sumie na pomoc dla dzieci na początku roku w parafii przekazaliśmy 4200 zł.
Jesteśmy świadomi że kwota ta nie zaspakaja skali potrzeb, mając na uwadze drogie książki i przybory szkolne.
Wszystkim, którzy swoimi ofiarami pomogli dzieciom składamy
serdeczne podziękowanie.

Z ogłoszeń parafialnych 10.09.2000
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzinom, które w dniu 8 września przyjęły pielgrzymów na nocleg. W sumie podejmowaliśmy
w naszej parafii ok. 190 pielgrzymów - z czterech autokarów, choć były planowane trzy autokary. Dzięki wielkiej życzliwości parafian
w kilku minutach udało się zorganizować nocleg dla dodatkowych pielgrzymów. Przekazujemy podziękowanie od wdzięcznych pielgrzymów za gościnę i serdeczność jakiej doznali w naszej parafii. Podziękowanie skierował także Krajowy duszpasterz niewidomych.
Bóg zapłać za Wasze świadectwo i piękna posługę pielgrzymom.
Ks. Proboszcz

CZEGO UCZNIOWIE ŻYCZĄ
SWYM NAUCZYCIELOM?
“Nauczycielom w dniu ich święta, życzymy by
wszystkie smutki schowały się do kąta”
“W tym Dniu życzenia łączą się jak kwiaty
w wielobarwny bukiet
i płyną do tych, którzy uczą nas
jak się wspinać na szczyt przeznaczenia.”
Dla Pani Małgosi Wiśniewskiej
i wszystkich Nauczycieli
Monika Kielian
“Jest taki jeden szczególny dzień, w którym serca
wszystkich biją mocniej
a oczy wyrazić chcą “dziękuję” i dłonie są drżące
i gorące”.
Kasia Jóźwiak
Moja Pani chcę Ci powiedzieć “Dziękuję”
Za świętą cierpliwość ,
Za łagodność i stanowczość ,
Za uśmiech podobny do słońca ,
Za to, że Pani jest taka kochająca.
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CMENTARZ I KAPLICA CMENTARNA W BORKU FAŁĘCKIM

Jeszcze na początku XX wieku
mieszkańcy gminy Borek Fałęcki należeli do parafii w Gaju. Inicjatorem
utworzenia parafii w Borku Fałęckim
był Książe Kardynał Adam Stefan Sapiecha i On ją też erygował w 1925 roku.
Prace przy tworzeniu parafii trwały już
od roku 1920 prowadzili je ksiądz Karabuła i Gałuszkiewicz. 21 .I. 1920 r Książe Kardynał wydał reskr ypt zezwalający na odprawiania Mszy Świętej w kaplicy na terenie majątku Ziobrowskich
w Borku Fałęckiego.
Od 1923 roku rozpoczęto budowę cmentarza przy ulicy Zawiłej.
W miejscu poświęcenia cmentarza stoi
wysoki krzyż, przy któr ym rokrocznie w
miesiącu wrześniu odprawiana jest
Msza Święta.
Równocześnie z budową cmentarza został wybudowany murowany
budyneczek, w którym przechowywano trumny, narzędzia. Kondukt pogrzebowy szedł z kościoła parafialnego ulicą Zawiłą na. W roku 1965 wydano rozporządzenie zabraniające prowadzenia
konduktów pogrzebowych ulicami
miasta. Msza Święta i cała ceremonia
pogrzebowa ma odbywać się w obrębie cmentarza.
W 1965 ów murowany domek –
magazyn, przerobiono na kaplicę pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża .
W dniu 14 września każdego roku odprawiana jest na cmentarzu Msza Święta. W 1999 roku ufundowano do kaplicy dzwon i zawieszono go na specjalnie dobudowanej dzwonnicy.
W 1988 roku harcerze z Hufca
Borek ufundowali i wmurowali w ścianę kaplicy, wykonaną z brązu, tablice
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pamiątkową poświęconą członkom
ZHP, którzy zginęli w czasie wojny w hitlerowskich obozach zagłady. Tablicę
poświęcono druhom: Dh. Tadeusz Starzec (lat 26), Dh Zygmunt Adamus
(lat 22), Dh Tadeusz Ceras (lat 19),
Dh. Henryk Sroka (lat 19), Dh. Tadeusz
Suwara (lat 25), Dh. Zdzisław Wołowiec
(lat 20) W 1994 roku złodzieje ukradli
tą tablicę i Seniorzy harcerstwa w 1997
roku ponownie ufundowali tą tablicę,
ale zawieszono ją w kościele parafialnym.
Do cmentarza parafialnego przylega
cmentarz radzieckich jeńców wojennych, którzy zmarli w Stalagu nr 369, położonym na styku gmin Kobierzyn i Borek Fałęcki. W zbiorowych mogiłach
oznaczonych tylko czer woną gwiazdą,
leży 59 jeńców radzieckich.
W Stalagu 369 przebywali głównie oficerowie i podoficerowie francuscy
i belgijscy, którzy już kilkakrotnie uciekali z innych obozów jenieckich.
Nie wszystkim udało się przeżyć niewolę i doczekać wyzwolenia. 14 jeńców
zmarło z zimna, głodu, wycieńczenia
i zostali pochowani na cmentarzu w
Borku Fałęckim. W 1948 szczątki ich
ekshumowano i przewieziono od
kraju.
Z obozu w Borku Fałęckim wielu jeńcom udało się uciec. Jednym z nich był
Hiszpan pan Andrzej Benedykt Bermejo de la L osa, któr y pomoc znalazł
u miejscowej ludności. Zakochał się
i ożenił się z panną Zofią Schultisówną. Niestety Pan Andrzej Benedykt Bermejo de la Losa zmarł w 1998 roku. Na
naszym cmentarzu znajduje się jego
piękny nagrobek.
Na cmentarzu stoi krzyż, upamiętniający dzień 14 września 1965r, od kiedy to kaplica cmentarna jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Obok
tego krzyża pochowano szczątki
dwóch żołnierzy polskich, którzy zginęli w 1939 roku. Mogiła jest bezimienna i tylko dzięki życzliwości pana
Jerzego Norka, udało mi się ją znaleźć. Pan Jerzy opowiedział mi, że we
wrześniu 1939 roku w okolice poczty
w Borku Fałęckim, były intensywnie
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bombardowane. Wówczas zginęło w
pobliżu fabr yki dwóch żołnierzy polskich i w pobliżu fabr yki Solvay ich
pochowano. W latach pięćdziesiątych, ciała ich ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny.
Adam Teneta w swoim artykule w
Dzienniku Polskim mówi o przeniesieniu na cmentarz w Borku Fałęckim
szczątków wielu Polaków, ale w któr ym miejscu są oni pochowani, i czy
rzeczywiście na tym cmentarzu, to
nikt, któr ych pytałam, nie umiał odpowiedzieć.

Figura Matki Bożej
na cmentarzu w Borku Fałęckim

Cmentarz w Borku Fałęckim założono w 1923 roku i od tego okresu
rozpoczęły się pochówki. Upływający
czas spowodował, że wiele star ych
ziemnych grobów zniknęło, inne
przebudowano w nowoczesne grobowce. Mimo wszystko udało mi się
znaleźć kilka star ych mogił. Np.: z 1925
roku grób Skórki, z 1928 roku grób Bulawy, czy z 1930 roku mogiłę Kaczorów
z figurą Matki Bożej. Na postumencie
figur y wr yto piękne epitafium, które
cytuję:
“Człowiecze stój!
Czem jesteś Ty, tem byłem ja.
Czem jestem ja, tem będziesz Ty”
Ewa Niemiec
4/2000
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY
Zbliża się Uroczystość Wszystkich
Świętych, starajmy się w najbliższych
dniach uporządkować groby naszych bliskich zmarłych. Śmieci i odpadki należy
wrzucać do pojemników. Pamiętajmy
cmentarz jest miejscem spoczynku naszych bliskich zmarłych, jest to miejsce
poświęcone, jest to miejsce modlitwy i
refleksji, dlatego na cmentarzu nie powinno się zbyt głośno rozmawiać, nie
wypada palić papierosów. Bardzo prosimy, aby na cmentarz nie wprowadzać
psów. Nie jeździć rowerem po alejkach.
Uszanujmy to wyjątkowe miejsce, wszyscy zadbajmy o porządek i właściwą atmosferę na naszym cmentarzu.

Wypominki.
Dla człowieka wierzącego wyrazem pamięci o zmarłym jest zamówiona Msza św. w jego intencji oraz tradycyjne modlitwy wypominkowe.
W zakrystii przyjmujemy już na wypominki roczne i listopadowe. W ramach wypominków rocznych w każdym miesiącu odprawiamy Mszę św.
w intencji zmarłych, a w niedziele przed Mszą św. o godz.7.00 i 10.30
modlimy się i odczytujemy imiona zmarłych zgłoszonych w wypominkach. /Jest możliwość wyboru godziny, zaznaczyć na kartce/. Imiona i
ewentualnie nazwiska prosimy pisać w pierwszym przypadku. Na wypominki roczne zgłaszamy tylko najbliższych zmarłych /męża, żonę, rodziców/. Natomiast całą rodzinę zmarłych krewnych, znajomych możemy
wypisać na innej kartce i w intencji tych zmarłych będziemy się modlić i
wyczytywać ich imiona w miesiącu listopadzie podczas nabożeństwa różańcowego. Na stoliku z gazetami są przygotowane kartki, na których
można w domu spokojnie wypisać swoich zmarłych.

Uroczystość Wszystkich Świętych -1 listopada
Msze św. w kościele:
Godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Msze św. na Cmentarzu:
Godz. 10.00, 11.30
Godz.14.00 Nieszpory z kazaniem, procesja po Cmentarzu.
Po skończonej procesji w kaplicy Msza św.
Dzień Zaduszny 2 listopada
Msze św. w Kościele:
Msze św. na Cmentarzu:

Godz. 6.30, 7.00, 9.00, 18.00
Godz.11.00, 15.30.

Z LISTÓW
DO REDAKCJI
Redakcja
“POSŁAŃCA ZWYCIĘSKIEJ”
Kraków – Borek Fałęcki

60 LAT PRACY OJCA ŚWIĘTEGO

W bieżącym roku minęło 60 lat od czasu gdy w Zakładach Sodowych “Solvay” w Borku Fałęckim
rozpoczął pracę jako robotnik kamieniołomu – student Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol WOJTYŁA.
Z inicjatywy Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego “Stara Brać” powstał sztab budowy pomnika upamiętniającego okres pracy Karola WOJTYŁY w Zakładach Sodowych “Solvay” (lata 1940 – 1944) oraz
wizytę OJCA ŚWIĘTEGO – JANA PAWŁA II w Borku Fałęckim dnia 7 czerwca 1997 roku.
Swą działalność sztab zainaugurował dnia 16 września b.r. Mszą Świętą, która została odprawiona
w naszym kościele w intencji byłych pracowników “Solvaya”.
Zespołem roboczym kierują Panowie: hm. Ryszard STEFAŃSKI – długoletni pracownik Zakładów
Sodowych oraz dr inż. Marcin JONAK i mgr inż. R. Jacek KUCHARSKI. Pierwsze cegiełki na budowę pomnika będą w sprzedaży już 1 listopada 2000 roku.
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“Jestem zafascynowany tym, że mogę
otwierać człowiekowi drogę do Jezusa” - rozmowa z księdzem Krzysztofem
Karnasem.

katechecie sprawia największą radość i
satysfakcję?

NOWI LEKTORZY

Ksiądz Krzysztof: Moim odkryciem na
poprzedniej parafii był ruch “Wiara i
Światło”, ruch osób upośledzonych umysłowo, rodziców i ich przyjaciół. Bardzo
dużo mnie nauczyli. Dzięki nim odkr yłem istotę człowieczeństwa. To jest dla
mnie coś wyjątkowego. Ludzie odsuwają się od takich osób, a oni niosą autentyczność życia i kochania. Można się od
nich wiele nauczyć.

Panie, oto stoję wobec tajemnicy Twego
Słowa.
Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać,
że jest to Słowo zbawcze, objawiające
Jedyną Prawdę, dające życie, że “stało
się Ciałem”, że działa w Kościele przez
twego Ducha.
(frag. Modlitwy Lektora)

M.R. Posługa kapłańska skupia w sobie
w sposób nierozerwalny sprawowanie
różnych sakramentów. Czy jakiś element, jakaś część tej posługi jest księdzu szczególnie bliska?
Marek Rembiś: Jakimi grupami w naszej
parafii zamierza się ksiądz opiekować?
Ksiądz Krzysztof K arnas: Ksiądz Proboszcz poprosił, abym prowadził ministrantów wraz z lektorami, więc to jest
taka główna grupa. Jeśli trzeba będzie
pomagać w innej grupie, to na pewno
się włączę.
M.R.: Czy w związku z prowadzeniem
tych grup zamierza ksiądz wprowadzić
jakieś zmiany w organizacji ich pracy lub
formacji?
Ksiądz Krzysztof: Dokonałem zmian w
dotychczasowym sposobie prowadzenia
grupy ministrantów, o czym można przeczytać w osobnym artykule “Posłańca
Zwycięskiej”. Zmiany są konieczne,
zwłaszcza jeżeli chodzi o organizację
służby ministrantów. Ponadto jest 8 lektorów. 23 września otrzymają błogosławieństwo nowi lektorzy. Dla tej grupy też
zostały opracowane odpowiednie schematy służby.
M.R.: Jakie są pierwsze wrażenia księdza z pobytu w naszej parafii?
Ksiądz Krzysztof: Odpowiada mi klimat
tutejszego kościoła sprzyjający modlitwie. Na poprzedniej placówce w Libiążu, kościół był w trakcie budowy i miał
charakter bardziej surowy.

Ksiądz Krzysztof: K ażdy sakrament jest
spotkaniem z Chrystusem. I tak na przykład w sakramencie pokuty zafascynowany jestem tym, że otwieram człowiekowi drogę do Jezusa. Dla kapłana jest
to coś niesamowitego, jeśli uświadomi
sobie ogrom władzy ale i odpowiedzialności danej mu w tym momencie. Tak
jest z każdym sakramentem. Kapłan jest
tylko lichym narzędziem w ręku Boga. Ja
to tak czuję.
M.R.: Jako katecheta, jakie czasopismo
religijne poleciłby ksiądz swoim
uczniom?
Ksiądz Krzysztof: Jest taki tytuł, odkr yty
niedawno przeze mnie. Jest to czasopismo “Wzrastanie”. Porusza bardzo wiele ciekawych problemów i przedstawia
w sposób konkretny i ciekawy różne
sprawy codziennego życia. Jest ono dostępne na stoliku w naszym kościele.
Każdy, kto czuje się młodo, powinien po
nie sięgnąć.
M.R .: Jak ksiądz lubi spędzać wolny
czas?
Ksiądz Krzysztof: To zależy od tego ile
mam wolnego czasu. Jeśli jest go dużo,
to wypady w duże gór y, jeżeli mało, to
małe gór y. Ostatnio preferuję wycieczki
rowerowe.

W sobotę 23 września przeżyliśmy
niezwykłą uroczystość. W katedrze na
Wawelu, z rąk księdza biskupa Albina
Małysiaka otrzymało błogosławieństwo
150 nowych lektorów. Wśród błogosławionych Ministrantów Słowa Bożego było
nas pięciu z naszej parafii: Mariusz Grzesiak, Maciej Wrona, Piotr Grzywa, Maciej Rochowiak, Marcin Piwowarczyk.
Prawie przez cały rok przygotowywaliśmy
się do przyjęcia obowiązków nowej posługi.
Liturgia rozpoczęła się uroczystą
procesją kandydatów na lektorów oraz
księdza biskupa i innych kapłanów. W
orszaku tym niesione było Pismo święte
– znak obecności Boga wśród ludzi. Posługę liturgiczną pełnili nasi starsi koledzy. Po dojściu do ołtarza rozpoczęła się
Msza św. Z uwagą wysłuchaliśmy homilii, w której ks. Biskup jeszcze raz przypomniał nam i wszystkim zgromadzonym, czym jest Najświętsza Ofiara i na
czym polega jej wielka tajemnica.
Teraz nastąpił bardzo ważny dla
nas moment. Wszyscy uklęknęliśmy, po
czym biskup kreśląc nad nami znak krzyża udzielił nam błogosławieństwa. Następnie wszyscy po kolei składaliśmy
nasze dłonie na księdze Pisma św. W tym
momencie staliśmy się lektorami godnymi czytać i przekazywać Słowo Boże.
Ta Msza św., w której uczestniczyliśmy odbyła się w 31 rocznicę pierwszego błogosławieństwa lektorów. 15 czerwca 1969 roku w Nowym Targu Ministranci Słowa Bożego otrzymali błogosławieństwo od obecnego Papieża a wtedy kard.
Karola Wojtyły. Od tamtego czasu uroczystość ta odbywa się co roku.
Miejmy nadzieję, że również w
przyszłym roku, będziemy mogli przyjąć
do naszego grona nowych lektorów.

M.R.: Dziękuję za rozmowę.
M.R.: Co księdzu jako duszpasterzowi i
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MINISTRANCKIE CREDO
Ministrant to chłopiec, któr y odpowiedział w pełni na
polecenie Chrystusa: “Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy mogli ją spożyć” (Łk 22,8). Pomyślmy jakie obowiązki
i jakie wielkie zaszczyty na niego spadają. Nie każdy może zostać ministrantem, nie każdy się do tego nadaje. Musi się czymś
wyróżniać spośród wielu swoich rówieśników. Jego postawa
w kościele, w rodzinie, w środowisku w którym żyje musi być
świadectwem zrozumienia tego swojego powołania. Będąc
najbliżej Chrystusowego ołtarza, staje się Jego świadkiem, naśladowcę i obrońcą. Poprzez częste uczestnictwo we Mszy św.,
od najmłodszych lat rozwija swój własny stosunek do Boga
i Jego poleceń. Ktoś zapytał: dlaczego tak wielu ministrantów
zostaje księżmi? Bo właśnie ich “ucho” jest wyczulone na głos
boży, który przecież nie jest im obcy. A jakie są te zaszczyty? Bo
przecież porannego wstawania nie można zaliczyć do nagród.
Tutaj nie zobaczymy tego naszymi oczami, potrzebna jest ociupinka wiary. To przecież sam Chr ystus daje nagrodę za bezinteresowność w Jego służbie. I jak każdego z nim obdaruje pozostanie to Jego tajemnicą. Kiedyś się o tym przekonamy. Dziecko liczy jednak na jakąś zasługę ziemską, szczególnie w czasach obecnych tak bardzo zmaterializowanych. Dlatego kapłan,
który czuwa nad grupą ministrantów musi ich w różny sposób
zachęcać aby nie stracili ducha. Potrzebne jest dobre słowo,
“małe co nieco”, czy wspólny wyjazd aby odpocząć, nabrać sił.
Piszę te słowa jako opiekun tej właśnie grupy chłopców.
Słyszę bowiem jak wielu przerażają różne zmiany, które zaszły
w organizacji służenia i obowiązkowych spotkaniach w tygodniu. Widzę taką potrzebę, bo przecież od ministranta zależy
kształt naszej liturgii, jak i jej przeżycie przez zgromadzony Lud
Boży. Ufam bardzo mocno, że będzie z tego bardzo wiele dobra, które dotrze do bardzo wielu z nas.
Oto poniżej można przeczytać o grupach, które obowiązują i o służeniu.

Grupa I
Poniedziałek 6.30 i 7.00
Sobota 18.00
1. Włodarz Franciszek
2. Więcek Tomasz
3. Krzyworzeka Łukasz
4. Szefer Łukasz
5.Kłoczko Bartłomiej
Grupa II
Wtorek 6.30 i 7.00
Piątek 18.00
1. Bukiej Łukasz
2. Midek Tymoteusz
3. Jacher Tomasz
4. Adach Łukasz (czw 18.00)
5. Adach Mateusz
6. Jan Kania
7. Łącki Tomasz
8. Migdał Wojciech
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Nasi ministranci

Słowo o grupie lektorów
Jest ich liczbowo o wiele mniej niż ministrantów a służba
równie zaszczytna i ważna. Przytoczę tutaj słowa ks. kard. Karola
Wojtyły: “udzieliłem wam szczególnego zlecenie, abyście
podczas zgromadzenia liturgicznego, zwłaszcza w czasie Mszy
św. podczas liturgii Słowa czytali Pismo św. , by wspólnota
chrześcijańska... mogła modlić się Słowem Bożym. Trzeba nam
dzisiaj w Kościele wielu takich ludzi, którzy będą w sposób
właściwy, z odpowiednim przygotowaniem czytali Słowo Boże”.
Również w naszej parafii są nam potrzebni.
Dziękujemy im, że są i chcą nam pomagać przeżywać Mszę
św. Wielkim wyróżnieniem jest ta ich posługa słowa.
Życzę więc wszystkim ministrantom i lektorom aby umieli
odkrywać łaski płynące ze spotkania z Chrystusem, który przecież
rozwesela ich młodość.
Ks. Krzysztof Karnas

Grupa III
Środa 6.30 i 7.00
Czwartek 18.00
1. Placha Dawid
2. Maciej Koniuszewski
3. Moskała Michał
4. Żelazny Michał

Grupa IV
Czwartek 6.30 i 7.00
Środa 18.00
1. Trzpis Paweł
2. Dyna Tomasz
3. Maciejczyk Mateusz (wt 6.30)
4. Gonek Filip

Grupa V
Piątek 6.30 i 7.00
Wtorek 18.00
1. Wcisło Rafał
2. Szymański Rafał
3. Stępniewski Bartłomiej
4. Przebinda Michał
5. Wierzchowiec Łukasz
6. Gomółka Paweł
Grupa VI
Sobota 6.30 i 7.00
Poniedziałek 18.00
1. Cekiera Maciej
2. Trybuś Jacek
3. Winiarski Mikołaj
4. Ignacok Paweł
5. Piszczek Michał
6. Bachula Mateusz
7. Fugas Mariusz
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nych, wrażliwe sumienie, pokutę. War-

ŻYĆ ŁASKĄ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

to potem myśleć o tym, co Bóg przekazał mi na modlitwie, warto rozmawiać

W ramach obchodów triduum
przed uroczystością św. Stanisława Kost-

spowiedź i pokuta.

o modlitwie ze swoimi bliskimi, nie

II. Ciągle się nawracać

wstydzić się tego. Wtedy okaże się, że
podobnie przeżywamy różne wydarze-

ki, rozpoczęliśmy przygotowanie młodzieży przed sakramentem bierzmowa-

Życie przypomina często bieg na orien-

nia w świecie wiary, że nasze cele, ma-

nia. Do grona kandydatów, mających

tację - zawodnik porusza się po niezna-

rzenia - tak bardzo ukryte - są wspólne

przyjąć sakrament dojrzałości chrześci-

nym terenie i przy pomocy mapy, kom-

i podobne dla wielu z nas.

jańskiej zostało włączonych ponad stu

pasu, własnego doświadczenia, otwar-

Gdy zabraknie modlitwy, zamierają re-

naszych młodych parafian. Poniżej tro-

tych oczu, powinien jak najszybciej

lacje między dwiema osobami, osoby

chę refleksji - mamy nadzieję, iż mło-

dojść do celu. Takim kompasem jest

przestają się rozumieć, oddalają się od

dzieży pomogą w przygotowaniu się do

ludzkie sumienie, mapą jest modlitwa,

siebie, przestają sobie ufać.

owocnego przyjęcia bierzmowania a

znakami - przykazania...

Przygotowując się do bierzmowania

nam wszystkim do pełniejszego życia

Kiedy człowiek zbłądzi w życiu - wtedy

nie zapomnij o:

darami Ducha Świętego.

traci czas, wydaje mu się, że dąży w do-

· codziennej modlitwie ustnej - odma-

br ym kierunku, ale dopiero przy końcu

wianiu pacierza rano i wieczorem (wy-

W języku łacińskim bierzmowanie na-

biegu okazuje się, że dotarł nie tam,

powiadaj słowa modlitw ze skupieniem

zywa się confirmatio i oznacza bycie sil-

gdzie zamierzał... warto wtedy jeszcze

i świadomością trwania w obecności

nym, sprawnym, umocnienie. Takie wła-

powrócić, warto spróbować raz jeszcze-

Boga)

śnie umocnienie związane z bierzmo-

...Po to jest sakrament pokuty, aby po-

· modlitwie myślnej (rozważanie słów

waniem dotyczy wszystkich sfer chrze-

jednać się z Bogiem i Kościołem i sa-

Pisma św., różaniec-przynajmniej raz w

ścijańskiego życia. Teraz krótko o niektó-

mym sobą.

tygodniu a lepiej częściej, droga krzyżo-

rych...

W okresie przygotowania do przyję-

wa-przynajmniej 3-4 razy w Wielkim

cia sakramentu bierzmowania (i oczy-

Poście, Gorzkie Żale-przynajmniej 3 razy

wiście później przez całe życie) staraj

w Wielkim Poście, Roraty-przynajmniej

się:

5-6 razy w ciągu adwentu....)

· przystępować do sakramentu pokuty

· modlitwie wspólnotowej (może uda ci

nie samotną rozmową między Bogiem i

regularnie (raz w miesiącu)

się zachęcić rodzinę do wspólnej mo-

człowiekiem. Włącza się ona w modli-

· znaleźć stałego spowiednika lub kie-

dlitwy np. różaniec, Apel Jasnogórski

twę wspólnotową. W Kościele katolickim

rownika duchowego

itp.)

jej zwieńczeniem jest Euchar ystia.

· spełniać wszystkie warunki sakramen-

I. Odkr yć Mszę świętą
Modlitwa chrześcijańska nie jest jedy-

IV. Znać własną wiarę

Udział we Mszy św. jest publicznym wy-

tu pokuty (rachunek sumienia, żal za

znaniem wiar y, jest włączeniem swojej

grzechy, postanowienie poprawy, szcze-

modlitwy w modlitwę Kościoła. Wszyst-

ra spowiedź, zadośćuczynienie)

1 P 3,15: Bądźcie zawsze gotowi do

kie wymówki na rzecz nie chodzenia do

· podjąć pracę nad sobą: usuwaj grzech

obrony wobec każdego, kto domaga się

kościoła są przedstawiane często przez

a wypracowuj cnoty (wiara, nadzieja,

od was uzasadnienia tej nadziei, która

ludzi religijnie samowystarczalnych -

miłość, roztropność, męstwo, sprawie-

w was jest.

traktujących wiarę jako ich prywatną

dliwość, czystość, pokora...)

Człowiek, który nie kr yje swojej wiary,

sprawę.

jest często pytany: dlaczego wierzysz?

Jeśli chodzi o nudny i przestarzały kształt

III. Modlitwa

Euchar ystii... Zamiast mówić co mi to

Albo: dlaczego jeszcze wierzysz?... Pytający domyśla się, że wierzący ma ar-

daje? warto spytać siebie samego: co ja

Modlitwa jest rozmową Boga i człowie-

gumenty odpowiadające jego poziomo-

daję Panu Bogu?... co składam w ofie-

ka. To Bóg zaczyna ludzką modlitwę, On

wi kultury, wiedzy ogólnej, inteligencji.

rze?...

zaprasza mnie swoją łaską, budzi w ser-

Przede wszystkim - najbardziej wiary-

Staraj się nigdy nie opuścić Mszy św.

cu jej pragnienie. Modlitwa - rozmowa

godnym argumentem jest sam styl ży-

w niedziele i święta, a nawet bierz w niej

to nie tylko słowa, porozumiewać,

cia, niekoniecznie słowa. To także wią-

udział w dni powszednie, mając zawsze

a w końcu rozumieć można się z Bo-

że się z koniecznością kształcenia, zdo-

serce czyste, gotowe na przyjęcie Komu-

giem także w inny sposób: przez milcze-

bywania wiadomości o swojej wierze.

nii św. Do tego potrzebna jest regularna

nie, adorację, dobro czynione dla in-

Warto dużo czytać, rozmawiać z ludźmi,
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często sięgać po Pismo św.

Bierzmowany ma wziąć na siebie powo-

jak bardzo są prawdziwe te słowa, trze-

Abyś dobrze poznał wiarę katolicką,

łanie proroka... nie jest to przepowiada-

ba dzielić się i czynić to w duchu Jezu-

w której będziesz umocniony postaraj się:

nie przyszłości, ale ukazywanie sensu i

sa.

· czytać często Pismo św. (przynajmniej

wartości życia z Bogiem w dzisiejszym

Przygotowując się do bierzmowania,

kilka razy w tygodniu po kilka lub kilka-

świecie. Ma w swoim życiu użyczać gło-

a później w dojrzałym życiu chrześci-

naście minut),

su Bogu.

jańskim staraj się:

· czytać książki i czasopisma religijne

Będąc kandydatem do bierzmowania

· dzielić się swoją obecnością w domu

· dobrze opanować treści zawarte w

nie bój się, w dyskusjach dotyczących

z najbliższymi (rodzice, rodzeństwo...),

podręczniku dla bierzmowanych,

zasad i wartości życia wyrażać swe

a także odwiedzać dziadków, chorych

· uczestniczyć regularnie i aktywnie w

zdanie w sposób jasny i jednoznacz-

członków rodziny, chorych i starszych

katechezie w szkole,

ny - zawsze z szacunkiem dla myślą-

(często samotnych) sąsiadów,

· uczestniczyć we wszystkich spotka-

cych inaczej. Nie dołączaj się do kry-

· dzielić się swoim czasem - do końca

niach przy parafii przygotowujących do

tykanctwa innych, a zawsze miej od-

wysłuchuj, co inny chce ci powiedzieć

przyjęcia sakramentu bierzmowania

wagę wykazać, gdy takie zauważysz:

· dzielić się słowem z innymi - dobrym,

(tak w małych grupach, jak i w gronie

niesłuszność i krzywdzące opinie na

mądr ym, życzliwym...Unikaj wulgary-

wszystkich kandydatów na wspólnych

temat Kościoła..

zmów, dwuznaczności i pustego gadania

celebracjach). Nie bój się zadawać pytań i prosić o wyjaśnienie zagadnień dla

VI. Dzielić

· dzielić z innymi troskę (odpowiedzial-

ciebie niezrozumiałych.
V. Otworzyć usta w obronie Kościoła

ność) za wspólne dobro - podejmij konDo istoty bycia chrześcijaninem należy

kretne obowiązki i chciej je konse-

dzielenie się sobą, swoimi wartościami

kwentnie realizować (w domu, szkole,

i rzeczami materialnymi. Trzeba dzielić

w grupie...)

Maj 1945. Zakończyła się II wojna świa-

się także wiarą. Konieczne do tego są

towa. Pokonane Niemcy zostały zajęte

czyste zamiary oraz rezygnacja z wywyż-

przez wojska amerykańskie, angielskie,

szania się.

VII. Mieć miejsce dla innych

rosyjskie. W małym miasteczku niemieckim kompania amerykańskich żołnierzy

Czasem człowiek ulega pokusie takie-

postanowiła odbudować kościół, zupe-

go kształtowania swoich relacji z drugi-

łnie zniszczony przez bomby. Podczas

mi, że sam staje się punktem central-

wywożenia gruzu jeden z żołnierzy zna-

nych swojego małego świata, pozosta-

lazł głowę Jezusa Chrystusa Ukrzyżowa-

wiając innym miejsce na skraju. Geo-

nego, była z pewnością bardzo stara.

metr ycznym modelem takiej sytuacji

Uderzyło go piękno tego oblicza, poka-

Ten, kto coś rozdaje, kto dzieli się z dru-

jest okrąg, a nie elipsa, która posiada

zał je kolegom.

gim człowiekiem, ofiaruje tym samym

dwa ogniska.

Poszukajmy dalszych kawałków i zre-

siebie, nie dając się zastąpić przez rzecz.

W tym wypadku również i Bóg może być

konstruujemy krucyfiks - zaproponował

W taki sposób uczynił Jezus w czasie

odbierany nie jako Bóg wszechmocny,

jeden z żołnierzy. Wszyscy zaczęli bar-

Ostatniej Wieczerzy, gdy podzielił mię-

który wart jest czci ze względu na Nie-

dzo cierpliwie szukać. Szukając tu i tam,

dzy siebie chleb i wino, dając samego

go samego, lecz zostaje zepchnięty do

przede wszystkim w pobliżu ołtarza, od-

siebie: To jest Ciało moje... to jest Krew

roli środka służącego osiągnięciu upra-

naleźli wiele fragmentów krzyża. Dwaj

moja...

gnionego celu.

żołnierze cierpliwie zaczęli składać po-

Dzielić się nie oznacza - dawać to, co

Jezus obiecał swoim apostołom: Duch

łamany krzyż. Ale nikt nie znalazł rąk

posiadam w nadmiarze. Dzielić się

Święty nauczy was wszystkiego i przy-

Jezusa. Gdy kościół odbudowano, rów-

oznacza dawać wiele ze szczerego ser-

pomni wam wszystko, co wam powie-

nież krucyfiks wrócił na swoje miejsce

ca. Gdy podczas podziału, pomagając

działem (J 14,26). Duch przypomina

na ołtarzu. Brakowało jedynie rąk.

w imię Chrystusa, odsuwa się na bok

o Chrystusowej miłości, wszystkich sło-

Ale jeden z żołnierzy umieścił u stóp kru-

własne interesy, wtedy zdarzają się też

wach skierowanych do człowieka, cu-

cyfiksu kartkę z napisem: Ich habe ke-

cudowne pomnożenia chleba, czasu,

dach i uzdrowieniach, sercu przebitym

ine anderen Hande als deine. To znaczy

miłości i duchowej energii...Jezus mó-

włócznią.

teraz mam jedynie twoje ręce....

wił: więcej szczęścia jest w dawaniu

Człowiek, który stara się upodabniać do

aniżeli w braniu (Dz 20,35). Aby odkryć,

Chrystusa, który stara się Go przypomi-
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nać, formować swoje serce według Jego

da się Go przedstawić. Natomiast Stwo-

serca, ten ma także serce dla swoich bli-

rzyciel jest przedstawiony jako Syn Boży,

skich.

młodo wyglądający Chrystus. Dlatego,

Zrozumieć bierzmowanie - znaczy prze-

że w Liście do Kolosan (Kol 1,15-16) św.

nieść się z centrum koła do ogniska elip-

Paweł napisał o Jezusie Chrystusie, że

sy, dać miejsce, ważne miejsce Bogu,

jest obrazem Boga niewidzialnego... bo

drugiemu człowiekowi...wyzwalać się

w Nim zostało wszystko stworzone.

z egoizmu.Dlatego zwróć szczególną

Obok młodzieńczego Chr ystusa mistrz

uwagę na:

rzeźbiarski przedstawił pierwszego czło-

· wrażliwość na Boga (pytaj często: co

wieka - Adama. Obydwaj są do siebie

Bóg chciałby, abym zrobił, czy Bóg bę-

bardzo podobni, lecz Chr ystus trzyma

dzie zadowolony z mojego czynu...)

głowę Adama w swych dłoniach, mo-

i drugiego człowieka (pytaj często: jak

delując jego oblicze, aby jeszcze bar-

drugi odbiera moje słowa, postawy...co

dziej upodobnić je do siebie. Obraz Boży

mogę zrobić, aby drugiemu ze mną było

w człowieku jest bardzo zniekształcony

lepiej...)

przez grzech i skutki grzechów innych

· praktykowanie uczynków miłosierdzia

ludzi. Chrystus przyszedł na ten świat,

(względem duszy i ciała)

aby uleczyć ten zniszczony obraz Boga

· post i ducha umartwienia się - zacho-

w człowieku. Chrzest i bierzmowanie

waj ścisły post (Popielec, W. Piątek, Wi-

dokonują powoli tego dzieła. Dzięki sile

gilia Narodzenia) i post od mięsa

Ducha człowiek może upodabniać się

(wszystkie piątki całego roku i W. Sobo-

coraz bardziej do Chr ystusa.

ta), post eucharystyczny (powstrzyma-

Nie wiemy dziś, jak dokładnie wyglądał

nie się od pokarmów na godzinę przed

Chr ystus. Możemy jedynie przypusz-

przyjęciem Komunii św.), powstrzymaj

czać, że tacy święci jak św. Maksymilian

się od udziału w zabawach w okresie

Kolbe albo Matka Teresa z K alkuty

Adwentu, Wielkiego Postu i przez

w sposób szczególny są do Niego po-

wszystkie piątki całego roku.

dobni.

· solidne wypełnianie swoich obowiąz-

Żyć siłą sakramentu bierzmowania zna-

ków domowych, szkolnych (np. policz

czy stawać się coraz bardziej podob-

średnią), wynikających z przynależności

nym do Chr ystusa, podobnie jak ka-

do grup i organizacji...Organizuj zajęcia

mienna twarz Adama z rzeźby w Char-

według klucza: najpierw wykonuję rze-

tres przemieniana jest przez Boskiego

czy obowiązkowe, później konieczne a

rzeźbiarza na podobieństwo Jego wła-

dopiero na końcu przyjemne).

snego oblicza.
Przeżywając czas przygotowania do

VIII. Stawać się być coraz bardziej po-

bierzmowania staraj się często (co-

dobnym do Chr ystusa

dziennie wieczorem i przed spowiedzią)
robić rachunek sumienia. Jest on jakby

Rdz 1,27-28: Stworzył więc Bóg czło-

spojrzeniem w lustro i zobaczeniem w

wieka na swój obraz, na obraz Boży

nim prawdziwego siebie - człowieka ja-

go stworzył: stworzył mężczyznę i nie-

kim jestem. Zadaj sobie pytanie: na ile

wiastę.

jestem, poprzez moje myśli, czyny, sło-

Jest pewna ciekawa rzeźba w gotyckiej

wa, postawy, podobny do Chrystusa i co

katedrze w Chartres, koło Paryża. Rzeź-

mogę w moim życiu przemienić, aby

biarz chciał przedstawić scenę stworze-

przez konkretne decyzje jeszcze bardziej

nia mężczyzny i niewiasty. Bóg Stworzy-

upodobnić się do Niego?

ciel świata nie jest tu jednaj przedstawiony jako Bóg Ojciec - bo autor zakładał, że jest On niewidzialny i dlatego nie
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Ks. Krzysztof Litwa

Z LISTÓW
DO REDAKCJI
“EPITAFIUM
DLA DRUHNY STASI”

Pierwsza drużynowa harcerek borkowskich – Druhna pwd. Stanisława DAMAS-KLEWSKA – to jedna z instruktorek, którą miałem zaszczyt znać, gdy
byłem jeszcze małym dzieckiem. Jej
rodzice – Państwo Anna z d. BULGA
i Andrzej DAMAS - od 1918 roku przyjaźnili się z naszą rodziną. W roku 1923
mój dziadek Ignacy KANTOR był ojcem
chrzestnym Stanisławy DAMAS. Kilkanaście
miesięcy później w borkowskim kościele Pan
Andrzej DAMAS trzymał do chrztu Lucynę
KANTOR (MUSZYŃSKĄ). Przyjaźń tych
rodzin trwa do dnia dzisiejszego, i to ułatwiło mi zebranie poniższych materiałów
biograficznych.
Państwo DAMASOWIE byli
mieszkańcami Borku Fałęckiego do
1934 roku (do dziś stoi dom przy ulicy
Mikusińskiego). Najstarszy z trojga dzieci – JANEK, w 1931 roku został członkiem zastępu “PUCHACZY”, a od 1933
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roku drużynowym Pierwszej Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy
Czarnego. Po przeprowadzce rodziny
na ulicę Zamoyskiego objął funkcję sekretarza Komendy Hufca Kraków – Podgórze oraz kilka lat później – zastępcy
komendanta tego Hufca. Swój szlak
harcerski przerwał w 1945 roku (w stopniu podharcmistrza) kiedy to studiując
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego został
(ze względów politycznych) przeniesiony na Uniwersytet
Wrocławski.
Druhna STASIA, będąc uczennicą VI Gimnazjum, w roku 1938 została
harcerką zastępu “Grzmiący Potok”. Zastęp ten prowadzony na terenie Borku
przez Annę MARSZAŁEK (STRUŚ) był
zastępem próbnym. Po roku miała z niego powstać drużyna harcerek (tak dawniej zakładało się drużyny). Niestety, we
wrześniu 1939 roku wybuchła wojna
i marzenia harcerek o borkowskiej drużynie zostały przerwane na kilka lat. Cały
zastęp “Grzmiący Potok” pomagał druhnie Hance w pracy konspiracyjnej kolportując prasę podziemną. W dniu 8 listopada 1943 roku Gestapo “nakryło”
u Hanki borkowską drukarnię podczas
powielania “Przeglądu Polski”. W domu
była również przechowywana broń.
Druhnę Hankę na dziewięć miesięcy
zabrano do więzienia przy ul. Montelupich na uciążliwe przesłuchania.
Następnie w bardzo złym stanie zdrowia wywieziono Ją do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck (otrzymała
numer 47663). Była wówczas 20 – letnią dziewczyną.

W styczniu 1945 roku, zaraz na
drugi dzień po ustaniu działań wojennych na terenie Krakowa, borkowskie
druhny: Stanisława DAMAS, Lucyna
KANTOR i Stefania WRONÓWNA zgłosiły się do Komendy Chorągwi Harcerek przy ul. Krupniczej gdzie otrzymały
zgodę (Rozkaz K.Ch. L. 1\45) na zorganizowanie drużyn:
Druhna STASIA – w Borku Fałęckim,
Druhna LUCYNA – w Kurdwanowie,
Druhna STEFA – w Swoszowicach,
Drużyny te podlegały Komendzie Hufca V w Krakowie - Borku Fałęckim przy,
ul. Zakopiańskiej 168 (komendantka
Druhna hm. Ada STEFAŃSKA). Kilka
miesięcy później wszystkie trzy druhny
wyjechały na kurs instruktorski do Kościeliska k. Zakopanego.
Po zakończeniu szkolenia, komendantka chorągwi hm. Alina KLECZEWSKA zaliczyła w.w. druhnom próbę drużynowej (obecnie stopień przewodnika). Drużyna borkowska za swe
godło przyjęła szczyty górskie, kolor
chust brązowy z wyhaftowanymi szarotkami. Harcerki wybrały na bohaterkę
Hankę Marszałkównę, o której nic nie
wiadomo było po zakończeniu wojny.
Jakże bardzo zdziwiły się gdy w przeddzień nadania drużynie imienia druhna
Hanka powróciła z obozu koncentracyjnego.
Druhna Hanka założyła kolejną drużynę harcerek borkowskich (33 KDH “Kłosy”, błękitne chusty z wyhaftowanymi
kłosami zbóż) dla dziewcząt starszych.

Obie drużyny organizowały wspólne wyprawy za miasto, biwaki, ogniska, gry
terenowe, w czasie wakacji obozy letnie (w Witowie k. Zakopanego – 1946
rok oraz Sromowcach Wyżnych – 1947
rok).
W 1948 roku władze komunistyczne
wprowadziły obowiązek wstępowania
starszej młodzieży do ZMP. Wtedy to
musiała zakończyć działalność 33 KDH
“Kłosy”. Kilka miesięcy później ten sam
los spotkał harcerki z 19-tki borkowskiej.
Komunistyczne represje trwały siedem
lat. W roku 1956, po reaktywowaniu
Związku Harcerstwa Polskiego, funkcję
drużynowej borkowskich harcerek pełniły kolejno: Celina KANTOR, Maria
PTASZKOWSKA, Aleksandra MARDYŁA. Druhna Stasia DAMAS była założycielką i drużynową 8 Pg.DH-ek przy
Szkole Podstawowej Nr 23 w Podgórzu
przy ul. Potiebni 7. Drużyna ta zorganizowała wtedy wspólnie z borkowskimi
harcerkami obóz stały w Wójtowej.
Po zakończeniu działalności wszystkie
harcerki borkowskie uczestniczyły
w spotkaniach organizowanych przez
swoje drużynowe oraz Druhny hm. Adę
STEFAŃSKĄ i hm. Annę STRUŚ. Po
1981 roku, kiedy to na naszym terenie
rozpoczął działalność Krąg Seniorów
Harcerstwa Borkowskiego “Stara Brać”,
włączyły się do współpracy.
W roku 1987 Druhna Stasia odeszła na
“Wieczną Wartę” – została pochowana
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Podgórskim.
Tradycyjnie łączę dla wszystkich
czytelników “Posłańca Zwycięskiej” harcerskie pozdrowienie CZUWAJMY ! i śląskie SZCZĘŚĆ BOŻE !

hm. R. Jacek KUCHARSKI HR
Katowice, 19 maja 2000 roku.

Autor zastrzega sobie prawa autorskie niniejszego opracowania, jak i poprzednich i prosi
Czytelników “Posłańca Zwycięskiej” o nie ko-

19 PgDH-ek na obozie w Witowie - 1946
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GROMADA ZWYCIĘSKIEJ
O
GR M A

D

A

ZW
IĘSKIEJ
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Rada Duszpasterska o Kolonii w czasie Wakacji
w 2000r. organizowanej
przez Parafię Matki Bożej
Zwycięskiej.

Kolejny już raz Parafia Matki
Bożej Zwycięskiej w Krakowie organizuje w czasie wakacji kolonie dla dzieci
z parafii. Kolonie te cieszą się wielkim
powodzeniem i zainteresowanie ze
strony dzieci a także ich rodziców. Wiele dzieci tylko dzięki tej kolonii wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Atrakcyjne miejscowości Skrudzina koło
Starego Sącza i Kołobrzeg, były okazją dla dobrego wypoczynku i zapoznania się z nowym krajobrazem,
a także dzięki obecności Księdza i Siostry Zakonnej ubogacenia duchowego.
Dzięki ofiarnej pomocy ludzi dobrej woli
parafia zorganizowała w okresie wakacji kolonię dla 105 dzieci. Większość
uczestników to dzieci z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji finansowej.
Wielką pomocą przy organizacji kolonii
było aktywne zaangażowanie Dyrekcji
i Grona Nauczycielskiego Szkoły 97 i 49.
Wielu nauczycieli nieodpłatnie i bezinteresownie pełniło funkcje wychowawców na kolonii, poświęcając czas wakacji, pomagali księżom w prowadzeniu
kolonii. W tym Roku z ranienia parafii
kolonię prowadzili Ksiądz Proboszcz, Siostra Dorota, Siostra Alina i Ojciec Michał
Reinke od OO. Redemptorystów. Role
wychowawców pełnili nauczyciele z na-
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szych szkół
i mieszkający
na terenie naszej parafii:
Pani
Ewa
Chlebda, Pani
Danuta Cichoń, Pani
Anna Długopolska, Pani
Renata Bochnia i Pani Józefa Krzysiak
z
Dobczyc
oraz młodzież.
Zorganizowanie kolonii było możliwe dzięki ofiarności parafian, indywidualnych Sponsorów, dotacji Caritas Archidiecezji, Kuratorium
Oświaty, Rady IX Dzielnicy Miasta Krakowa, Firmy Geth z ul. Skośnej i wielu
anonimowych ofiarodawców.
Parafialna Rada Duszpasterska
i Rodzice Dzieci uczestniczących w kolonii z wielką wdzięcznością i bardzo
wysoko oceniają trud organizowania
tego przedsięwzięcia. Jest to inicjatywa godna poparcia, która oprócz
wspólnego wypoczynku integruje społeczność dzieci i rodziców. Mamy nadzieje, że w następnych latach jeszcze
przy większym zaangażowaniu spo-

łecznym uda nam się kontynuować
cenne i sprawdzone inicjatywy w naszej parafii.
Parafialna Rada Duszpasterska
jeszcze raz kieruje serdeczne podziękowanie Księżom i Siostrom Zakonnym
pracującym w parafii i wszystkim organizatorom i Sponsorom za trud włożony w zorganizowanie Kolonii Parafialnej dla dzieci w wakacje 2000 roku.
Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Przedstawiciele Rodziców
Kraków, wrzesień 2000

Moje wrażenia z kolonii

“Wakacje to wspaniały okres dla ucznia,
jest tym wspanialszy kiedy można wyjechać i odpocząć poza miastem. Wiedzą
o tym księża i siostry naszej parafii, którzy zadali
sobie dużo trudu,
by zorganizować
kolonię dla 75
dzieci i młodzieży
w Skr udzinie
koło Starego Sącza. Na kolonię
pojechał z nami
ksiądz Proboszcz,
jako opiekun duchowy, siostra
Dorota, która
opiekowała się
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najmłodszą grupą dziewczynek oraz kilka pań nauczycielek. W Skrudzinie
mieszkaliśmy w ślicznie odnowionej
Szkole Podstawowej. Dyrektorka szkoły
pani Małgosia to taki dobr y duch szkoły
i naszej kolonii. Dbała o nas jak o własne dzieci. To samo można powiedzieć
o wszystkich naszych opiekunach. Pogoda wprawdzie nam nie dopisywała, ale
nie narzekaliśmy na brak zajęć. Codziennie były wycieczki, zabawy, konkursy
i oczywiście Msza św. Wszyscy zadowoleni i wypoczęci wróciliśmy do Krakowa
z postanowieniem namówienia księdza
Proboszcza do zorganizowania kolonii w
przyszłym roku”.
Julia i K arina Pałka
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RZYM 2000 – ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
Miesiąc sierpień na całe życie zapadnie w mojej pamięci. A to dlatego, że w tym miesiącu byłem na pielgrzymce w Rzymie z ks. Bogdanem. Grupa liczyła 50 osób, uczestniczyliśmy w obchodach Jubileuszowego spotkania Ojca Świętego z młodymi ludźmi całego świata. Było to wielkie przeżycie. Jaką radość miałem w sercu gdy mogłem zobaczyć miliony młodych ludzi, różniących się kolorem skóry,
językiem, kulturą a wierzących w jednego Boga. Gdy teraz słyszy się
o nietolerancji, o wojnach i przemocy, widząc splecione dłonie tylu
młodych ludzi uświadomiłem sobie, że młody człowiek potrafi być
radosny, uśmiechnięty tolerancyjny, że po prostu potrafi kochać. Bo
tylko miłość i wiara w Boga może nas wszystkich połączyć jak to
zrobiła w Rzymie. I wreszcie spotkanie z Ojcem Świętym. W sercu
wielki podziw dla “Piotra Naszych czasów”, który z tak wielką mocą
serca potrafi przemówić do młodego człowieka. “Ty masz słowa życia wiecznego” zdanie najczęściej wypowiadane przez papieża, wskazujące co jest najważniejsze w życiu. Upał i trudności komunikacyjne nauczyły nas troski o dobro drugiego i życia we wspólnocie. Trudno jest mi opisać wszystkie wrażenia, bo po prostu tego nie da się
przelać na papier. Wiem
jedno, że takie chwile nie
powtórzą się już nigdy
w moim życiu. W uszach
jeszcze brzmi melodia
hymnu światowego Dnia
Młodzieży Rzym 2000,
a w sercu zostaje wdzięczność dla tych wszystkich
dzięki, którym mogłem
przeżyć tak wspaniałe
chwile w Rzymie.
Bartek Piwowarczyk

Pocztówka z Rzymu!

Kiedy zapada zmierzch
Rzym pięknieje.
Tysiące lat podświetlono,
księżyc od wieków
Spogląda na ulice,
na fontanny,
Na triumfy i upadki,
na życie i śmierć.
Idę wśród tego co
nazywamy historią.
Koloseum stoi milczące
i dumne –
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Nie pamięta ile krwi
ludzkiej widziało.
Na wielkie zwycięstwa patrzę
i myślę:
“Nie zostanie kamień na kamieniu...”
cisza...
Plac Skały opustoszał
na chwilę
Zapomniał o tłumach
odpoczywa
Nawet Święte Drzwi
zamknięte

Gdzieś w środku tylko Maryja
trzyma na rękach
Nieruchome ciało swego Syna
i płacze.
Cisza ....
Kiedy zmierzch zapada
Rzym pięknieje,
Spuszcza głowę i cicho
wspomina
Dni radości, dni święta,
dni przeszłe...
Anna Komorowska
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Lato odeszło. Wszystko co dobre szybko się kończy. Po wakacjach
zostały tylko wspomnienia, ewentualnie jakieś pamiątki. Mam nadzieję, że nie trwałe uszkodzenia w postaci połamanych rąk i nóg czy złamanych serc. Pisząc pamiątki myślałam jedynie np. o zdjęciach. Są
one zawsze dowodem na to, że miło spędziliśmy wakacyjny czas. Słońce, plaża czy gór y, może jakaś wakacyjna miłość w tle?
A teraz nadeszła szara rzeczywistość. A’propos szarości to czas przewietrzyć i odkurzyć szare komórki, które niektórym może nieco się
zaprószyły podczas wakacyjnych szaleństw. Myślę, ze także nasze serca i te złamane i niezłamane należy też poprzeglądać i sprawdzić czy
nie ma jakichś spraw, które może należało by w obecności księdza
przed Bogiem w konfesjonale rozwiązać. Do tego was szczerze zachęcam.
Wrzesień, nowy rok szkolny czas codzienny, w któr ym niestety
od czasu do czasu będzie trzeba przejrzeć jakąś książkę (niekoniecznie ciekawą), nauczyć się czegoś na pamięć itp. Tu nasuwa mi się na
myśl przypowieść Jezusa o talentach.
Gospodarz wyjeżdżając zostawił swoim sługom talenty. Jednemu 5, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Dwaj pierwsi obrócili pieniędzmi tak,
że podwoili sumę. Ostatni swój talent zakopał do ziemi. Kiedy Pan wraca
chwali dwóch pierwszych za pomnożenie majątku i zaprasza do uczestnictwa w tym co do niego należy. Trzeciego natomiast karci i wyrzuca
z posiadłości.
Każdy z nas ma jakieś talenty. Dlaczego jeden ma ich więcej a
inny mniej? – zapytacie – Bóg obdarza wszystkich według swojego uzna-

MDM
MŁODZIEŻ
DO
MŁODZIEŻY
nia. Ale my nasze ta- lenty powinniśmy pomnażać . Jak ? Dać je jakimś bankierom. Zaraz mi powiecie, że u was z gotówką krucho ale ja
przecież nie myślę o pieniądzach i dobrze o tym wiecie. Jak bankier
może obracać naszymi zdolnościami i kto jest tym bankierem? Jest
nim po trochę każdy dla siebie, ale myślę, że nie będzie to naciągane
jeśli powiem, że także nauczyciel czy trener, który pomaga rozwijać
wam wasze zdolności. Nie rzucajcie waszych talentów na giełdę lenistwa, marnowania czasu, na .... – sami dobrze wiecie na co jeszcze.
Lepiej więc schować łopaty aby przez przypadek nie zakopać otrzymanych talentów. Ale oczywiście nie stronić od pracy fizycznej i z nowymi siłami pachnącymi jeszcze morzem czy górami zabrać się do
pracy. Przecież już za jedyne dziewięć miesięcy są wakacje i z każdym
dniem co raz bliżej końca roku szkolnego!
R.U.

Wspomnienie tamtych dni wywołuje uśmiech na twarzy niejednego młodego człowieka, któr y znalazł się na XV Światowych dniach Młodzieży.
Może to zasługa prawie trzech milionów serc skierowanych w tą samą
stronę, może to czas, bądź też miejsce, może to wszystko sprawia, że w
naszych oczach kręci się łza. Do końca życia nie odwdzięczymy się za
wspaniałą gościnę naszych włoskich rodzin. Troszczyli się oni o nas jak
o własne dzieci. Do dzisiaj kłócimy się ze znajomymi kto miał lepszą
rodzinę, kto z nas dostawał lepsze jedzenie. Być może nie wypada się
licytować o takie rzeczy, lecz nikt nie był w stanie powstrzymać się od
tego. Te cztery dni, które spędziliśmy w diecezji Novara powoli wprowadzały i przygotowywały nas do spotkania z Papieżem. I tak nauczyliśmy
się cieszyć z tego, że mamy siebie, że możemy dawać radość innym
swoim śpiewem i swoim zachowaniem. Tej pogody ducha musiało nam
wystarczyć na resztę pielgrzymki, gdyż znani ze swojej nieprzewidywalności Włosi mieli dla nas parę niespodzianek. Jakich?... Np. w postaci
limitu wody dla tysiąca osób, lub też częstotliwości z jaką odjeżdżały
pociągi (tylko 1,5 h przerwy). Co jeszcze? Język polski..., a owszem był
i to w każdym zakątku Rzymu ale tylko dlatego, że Polacy byli wszędzie.
Przeżyliśmy przewodniki pielgrzyma napisane w wielu językach tylko
nie w polskim, lecz gdy doszliśmy do finału Światowych Dni Młodzieży
czekało na nas większe rozczarowanie. Całe czuwanie można było wysłuchać w języku włoskim, francuskim, angielskim i rosyjskim. Jedynie
zdanie wypowiedziane przez Papieża: ‘’Kto
z kim przystaje taki się sam staje’’, mogło
wynagrodzić nam nasze łzy. Na drugi dzień
podczas mszy świętej w naszych oczach
znów zakręciły się łzy. Tym razem nie z żalu
płakała ‘’cała Polska’’, ale z radości. Nasz
papież część mszy poprowadził po polsku.
Być może dla jednych to zaledwie parę zdań,
ale dla nas to tak jakby cała Ziemia i Niebo
mówiły po polsku.
Tak jak my nigdy nie zapomnimy tak i ty
pamiętaj ON zawsze jest przy tobie.
Joanna Kędzierska

28

P OSŁANIEC ZWYCIĘSKIEJ

4/2000

(25)

BYĆ ANIMATOREM CZYLI...
“Wszystko mogę w tym który mnie
umacnia”
Nasza droga rozpoczęła się
z chwilą, kiedy wstąpiliśmy w szeregi
Oazy borkowskiej. Początkiem była formacja Roczna przed stopniem podstawowym, oraz wakacyjny wyjazd na rekolekcje stopnia zerowego, gdzie poznawaliśmy Maryję jako naszą najlepszą
Matkę i przewodniczkę na drodze Życia.
Kolejnym etapem pracy nad sobą była
formacja po stopniu zerowym i tak jak
poprzednio wyjazd na rekolekcje tyle, że
na stopień pierwszy. Szczytem tych rekolekcji był dzień czwarty, w którym to
każde z nas przyjęło Jezusa Chr ystusa
jako osobistego Pana i Zbawiciela. Następnie przyszedł czas na formację
roczną po stopniu pierwszym i jak w
latach poprzednich kolejne rekolekcje
czyli stopnia drugiego, podczas których
przyjęliśmy Drogowskazy Nowego
Człowieka.
Dopiero po tym stopniu staliśmy się pełnoprawnymi członkami Ruchu ŚwiatłoŻycie i od tego czasu rozpoczęła się nasza służba we wspólnocie parafialnej.
Po powrocie do domów rozpoczęliśmy
dalszą pracę w ramach trzeciego roku
formacji. Po pomyślnie przebytej rozmowie z Ks. Moderatorem zostaliśmy dopuszczeni do odbycia rekolekcji trzeciego stopnia, a następnie do formacji po
tym stopniu.
Podczas minionego roku szkolnego odbyliśmy sześciomiesięczny kurs zakończony dziesięciodniowymi rekolekcjami
KODA i KODAL. W czasie tegorocznych
wakacji każde z nas odbyło praktykę ani-

matorską na wybranym przez
siebie zerowym lub pierwszym
stopniu. To tutaj nauczyliśmy się
bezinteresownej służby nowym, młodszym kolegom
i wszystkim tym, których Bóg
postawił na naszej drodze.
Nadszedł przez nas długo oczekiwany ostatni tydzień wakacji,
który rozpoczęliśmy czterodniowymi rekolekcjami ORA-K w
Bystrej Podhalańskiej bezpośrednio poprzedzającymi przyjęcie błogosławieństwa do posługi animatorskiej. Dla nas i dla
wielu był to najtr udniejszy
sprawdzian, ponieważ tutaj
miało miejsce podejmowanie
najważniejszych decyzji mających zaważyć na dopuszczeniu
do błogosławieństwa.
Do Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechaliśmy w piątek
01.09.2000r. odbyliśmy tutaj
ostateczną wer yfikację z Ks.
Moderatorem Rejonowym
i podczas Mszy św. złożyliśmy
na ręce Ks. Biskupa Jana Szkodonia pisemne prośby o błogosławieństwo.
Sobota 02.09.2000r. Kalwaria Zebrzydowska. Jubileuszowy Dzień Wspólnoty Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. Dla nas ten
dzień rozpoczął się o godzinie 600 kiedy
to obudziły nas dzwony Bazyliki wzywające do modlitwy “Anioł Pański...”. Potem
Jutrznia i szybkie śniadanie, po któr ym
był czas przeznaczony na osobista modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie Mszy Świętej sprawo-

wanej przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego miał miejsce obrzęd błogosławienia nowych animatorów. Wszyscy
byliśmy bardzo przejęci i zdenerwowani. Ta trema trwała do momentu kiedy
to popłynęły słowa błogosławieństwa,
a na naszych szyjach zawisły krzyże animatorskie...
...Potem były podziękowania dla Ks. Kardynała, Księży Moderatorów, Sióstr
i wszystkich tych którzy nas formowali
przez całe nasze bycie w Ruchu ŚwiatłoŻycie. Żadne z nas nie ukrywało radości
ani wzruszenia, zwłaszcza podczas składania życzeń przez naszych krewnych
i przyjaciół. Wróciliśmy do Krakowa do
naszych domów, szkół, do Oazy z nowym
zadaniem, z zadaniem bycia wiernym
świadkiem Chrystusa.
an. wsp. Weronika Panuś
an. lit. Łukasz Niedzielski
an. lit. Marcin Skrzypek
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Jesienny PO
SŁANIEC dla Dzieciaków
POSŁANIEC
KOCHANI MALI CZYTELNICY !
Wakacje dawno minęły. Dla jednych bardzo fajnie i
ciekawie, dla innych zwyczajnie. Po prostu były i
już. Wciąż Was zachęcam byście podzielili się swoimi wrażeniami z innymi dziećmi. Piszcie do Redakcji! To taka moja serdeczna prośba.
A jak tam w szkole? Czy już do niej przywykliście? Wydaje mi się, że szkolna egzystencja byłaby milsza, jeśli zaczęlibyście każdy dzień od
słowa “gdyby”.
Gdybym dzisiaj pomógł drugiemu, to może wszyscy otrzymaliby pomoc.
Gdybym uśmiechnął się do innych, to poczuli by
ciepło tego uśmiechu i stali się radośniejsi, a może

pewniejsi nauczonych wczoraj lekcji.
Gdybym zapanował nad
swoimi rękami , to koledzy
nie mieli by powodu oddać
“kuksańca”. I tak dalej...

Wśród wielu szkolnych ksiąM Rochowiak
żek istnieje też taka, którą
czyta się tylko na klęczkach ,
z zamkniętymi oczami i złożonymi rękami. To nie może być, powiecie. A ja mówię, że może.
To książka modlitwy!
A modlitwy która jest niezbędnie potrzebna także w życiu szkolnym
można nauczyć się tylko klęcząc i zamykając oczy.

Witajcie mali czytelnicy!
W tym okresie październikowo - listopadowym należy
szczególnie pamiętać o dwóch ważnych rzeczach: o
modlitwie różańcowej i Dniu Zmarłych.
Nie można jednak myśleć, że o różańcu pamiętamy tylko
w październiku. Nie! O różańcu pamiętamy przez cały rok
i powinniśmy go odmawiać codziennie choćby tylko jedną dziesiątkę. Październik może być też dobrym czasem
na założenie kolejnych Podwórkowych Kół Różańcowych.
Jeśli ktoś z Was założy takie koło niech napisze list do
Madzi Buczek, która na nie czeka.
W listopadzie natomiast nie zapomnijmy o wszystkich
zmarłych, za których trzeba się pomodlić a przy grobie
zapalić znicz.
“Zachęcam do...”
Chciałabym zachęcić Was do czytania bardzo fajnego
miesięcznika pt. “Mały Gość Niedzielny”. Sama go czytam, bardzo lubię i uważam, że to bardzo pouczające
czasopismo. Są w nim wszystkie Ewangelię danego miesiąca ale nie tylko. Jest też dużo ciekawostek o ludziach
z innych krajów oraz ciekawostki ze świata itd. Jest też
wiele konkursów i nagród.
Z chęcią czytam “Małego gościa Niedzielnego” i sądzę,
że dzięki niemu można się wiele dowiedzieć łącząc przyjemne z pożytecznym. Po za tym “Mały Gość Niedzielny”
może także pomóc w odrabianiu lekcji. Jeśli macie trudne zadanie z religii, wypracowanie z polskiego lub klasówkę z geografii warto sięgnąć po to pisemko.
Karolina Woźny
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Kochani, na niebie już jesień.
Cóż nowego nam przyniesie?
Liliowo kwitną wrzosy,
W alejkach spadające liście,.
Układają dywan uroczyście.
A po nim do szkoły, wesoły
Na jednej nodze, na hulajnodze,
Mknie uczeń zamaszyście.
Bo hulajnoga moi mili
To nowa moda w tejże chwili.

Kochani! Warto też nie zapomnieć (oczywiście bez moralizowania) o takich nadzwyczajnie miłych słowach jak “dziękuję, przepraszam, proszę”. One też mają magiczną moc!
Ale, ale. Wszak to już październik. Podpowiem Wam, że
cudownym balsamem na szkolne troski jest też RÓŻANIEC.
Odmawiajcie go sercem, a nie wargami, bowiem tylko wtedy jest skuteczny. Doznacie olśnienia, że w ciągu dnia
można wykonać tyle dobrego. Uściskać koleżankę, zaśpiewać sobie bez powodu pod nosem, naprawić jakąś winę,
poświęcić czas komuś niemiłemu, zupełnie nieciekawemu.
Jest taki kościół, na którego ścianach wypisany jest wprawdzie nie różaniec, ale litania loretańska.
To muszą być bardzo ważne formy modlitwy kiedy umieszczają je w takim miejscu. To Bazylika Mariacka w Krakowie. Namalowane aniołki (są to podobno buzie kilkorga
dzieci malarza Jana Matejki) trzymają szarfy. Na nich to
właśnie Matejko umieścił kolejne wezwania tejże litanii.
Ciekawe prawda? Wybierzcie się z rodzicami do tego kościoła. Sami zobaczycie, że to nie jest żart.
Mali Czytelnicy !
Jesteście młodzi ale musicie być silni duchem, bo siła ducha nie starzeje się! Jako ciekawostkę powiem, że święta
Agnieszka mają 13 lat stała się męczennicą, Dominik Savio mając 12 lat był już świętym , 16–letni Pascal pisał już
swoje dzieła, mając 18 lat wymyślił pierwszą maszynę
matematyczną. A więc do dzieła, wy też wiele dokonacie.
Jesteście silni Bogiem.
M Rochowiak
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NA WESOŁO
Jasiu, powiedz zdanie w trybie oznajmującym.
Koń ciągnie wóz.
A to samo w trybie rozkazującym.
Wio!
***
Dlaczego znowu dostałeś
dwóję z historii?
No ...mamo... nic się nie zmienia. Stale jestem pytany o wydarzenia, które miały miejsce, zanim się
urodziłem.

Nauczycielka biologii pyta Jasia:
Jaki mamy pożytek z gęsi?
Smalec.
Dobrze, co jeszcze?
Smalec.
To już wiemy. Powiedz, na czym
śpisz?
Na łóżku.
A co masz pod głową?
Poduszkę.
A co jest w poduszce?
Dziura.
A co wyłazi z tej dziury?
Pierze.
Właśnie! Powiedz nam teraz, co
mamy z gęsi?
Smalec!

ZAGADKA
Na rysunku znajduje się 20 zwierząt. Czy potrafisz je odszukać i nazwać ? Wpisz na kuponie 10 z nich.

!
Prosimy dzieci, których nazwiska wymieniliśmy
w numerach poprzednich tj, 1, 2 i 3 z tego roku,
aby odebrały swoje nagrody (w zakrystii) naszego
kościoła.

KUPON K
ONK
URSOWY NR 4/2000
KONK
ONKURSOWY
Imię ................................. Nazwisko .........................................
Adres ...........................................................................................
Zwierzaki: ...................................................................................
....................................................................................................

Nagrody za odpowiedzi z nr 3/2000 otrzymują :
Angela Wierzchowiec, Monika Ejsmont, Marek
Gliński z Mysłowic

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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INFORMACJE Z PARAFII MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
Adres parafii: ul. Zakopiańska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 268 - 11 - 10

Msze Św.:
w Niedziele i Święta:
w dni powszednie:
Kancelaria parafialna czynna :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

10. 00 - 11. 00
16. 00 - 17. 30
16. 00 - 17. 30
10. 00 - 11. 00
9. 00 - 11. 00
10. 00 - 11. 00

16. 00 - 17. 30
- sprawy cmentarne

7.00
6.30

9.00
7.00

10.30
18.00

12.00

18.00

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

WARTO ZOBACZYĆ
Dzisiaj pragniemy zaprosić czytelników “PZ” do kina na film
“PRYMAS - Trzy lata z tysiąca”. Premierę tego filmu można zaliczyć do jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych ostatnich
lat w Polsce. Z kilku powodów. Jednym z najważniejszych jest
sam wybór bohatera filmu – kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
Film opowiada historię trzech lat z życia Prymasa więzionego przez
władze komunistyczne w latach 1953 – 1955 w Stoczku Warmińskim wraz z towarzyszącymi mu księdzem Stanisławem i siostrą
Leonią.
Ten obraz to studium samotności, przeżyć duchowych i mocnej
wiary wspaniałego człowieka, “nieustanna rozmowa “ księdza kardynała z Bogiem. To także dramatyczna opowieść o odwiecznej
walce dobra i zła, światła i ciemności.
Scenariusz filmu oparty został na “Zapiskach więziennych” kardynała Wyszyńskiego.
W tytułowej roli wystąpił jeden z najlepszych polskich aktorów –
Andrzej Seweryn. Z tego niezwykle trudnego zadania aktorskiego
A.Seweryn wywiązał się znakomicie. Jego filmowy Prymas to człowiek żywy, a nie spiżowa postać z warszawskiego skweru przed
siedzibą arcybiskupów. To człowiek żarliwej wiary i modlitwy , głęboko ufający Chrystusowi i Jego Matce.
Ten film dla wielu z nas stanowi znakomitą okazję i szansę poznania mrocznego okresu historii naszej Ojczyzny i Kościoła.
Szansę, której zmarnować nie można. A więc warto ... zobaczyć
“PRYMASa”
Kacper
“Prymas.Trzy lata z tysiąca” Polska2000 ; reż.Teresa Kotlarczyk, obsada : Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski, maja Ostaszewska, Grzegorz Sikora, Mariusz Benoit, Henryk Talar, Jerzy Trela.
K ażdy numer „Posłańca” wydawany jest dzięki ofiarom parafian, składanym pr zy jego dystrybucji - Bóg zapłać

POSŁANIEC Z W Y C I Ę S K I E J
R e d a k c j a : Pa 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 ę s k i e j , 3 0 - 4 1 8 K r a k ó w B o r e k F a ł ę c k i , u l . Z a k o p i a ń s k a 8 6 ,
Z e s p ó ł 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 . K r z y s z t o f L i t w a , k s . A n d r z e j F l o r c z a k , k s . K r z y s z t o f K a r n a s , s . D o r o t a Tu c k a , W . i A . B a z i o r ,
E . N i e m i e c , J . N i e m i e c , M . R e m b i ś , M . R o c h o w i a k , T. S c h u s t e r , E . W o ź n y ,
Druk : Drukarnia SKRYPT - A .Mądry , Forteczna 60, Kraków, tel 6370222 w. 323., 26 222 41 Oddano do druku 2 X 2000. Nakład 800 egz.
Zapraszamy chętnych Czytelników do współpracy przy redagowaniu naszego pisma (ciekawe pomysły, propozycje, konstruktywne uwagi itp.)
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania tekstów.

Kontakt z redakcją: osobisty w kancelarii parafialnej, Zakopiańska 86 , lub telefoniczny we wtorki w godz. 16-17.30
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