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PODZIĘKOWANIE
Pewien nauczyciel kazał uczniom
narysować coś, za co chcieliby podziękować Bogu. Pomyślał, że w rzeczywistości te dzieci, pochodzące z biednych
dzielnic miasta, miały niewiele spraw, za
które mogły dziękować. Wiedział, że prawie wszyscy narysują słodycze lub zastawione stoły.
Rysunek wręczony mu przez Tina zaskoczył go: przedstawiał rękę narysowaną
przez dziecko.
Czyją rękę?
Klasę zafascynował ten obrazek.
"Według mnie jest to ręka Boga, która
przynosi nam pożywienie" - powiedziało
jedno dziecko. "Jest to ręka wieśniaka powiedziało inne- gdyż hoduje kury i robi
frytki".
Podczas gdy inne dzieci jeszcze pracowały nauczyciel pochylił się nad ławką Tina
i spytał: czyja to ręka. "To jest twoja ręka"
- wyszeptało dziecko.
Teraz sobie przypomniał, że co
wieczór brał on za rękę Tina, który był
najmniejszy i prowadził go do wyjścia.
Robił to także z innymi dziećmi, ale dla
Tina to miało wielkie znaczenie.
(B. Ferrero, Czasami wystarczy promyk
słońca)
Kiedy się tak zastanowić, to pewnie każdy z nas stwierdzi, że ma w swoim życiu taką pomocną rękę nauczyciela. Człowieka, który tak wiele nam dał.
Może nawet poświęcił część swego życia nam. I teraz widać w nas jego osobowość, jego dobre cechy, które nam przekazał. Rodzi się ogromna wdzięczność
tym ludziom. Nie tylko w dniu ich święta
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ale szczególnie wtedy kiedy korzystamy
z ich wiedzy. Czy to w sklepie kiedy rachujemy nasze sprawunki. To nasz Matematyk - uczył dodawać i mnożyć w pamięci. Pisząc list do Przyjaciela - Polonista, który niezmordowanie uczył pisowni z "rz' i "h". A wbijając gwóźdź, by zawiesić obraz na ścianie słyszysz szept
"uważaj na palce". To przecież Twój dobry znajomy od ZPT. Nie sposób teraz
przypominać Ci tych, których nazywałeś

"Belframi". Wspomnij ich tylko dobrym
słowem, bo są tego warci.
Drodzy Nauczyciele i Profesorowie, powierzona Wam została cudowna
służba wychowywania młodych przez to,
że jesteście dla nich wzorami i przewodnikami. Wiecie dobrze, że każdy projekt
wychowawczy, aby mógł osiągnąć swój
cel, musi być bogaty w wartości duchowe, ludzkie i kulturowe. Dzisiejsza szkoła nie może ograniczać się jedynie do
tego, by dawać młodzieży podstawową
wiedzę z różnych dziedzin nauki, lecz
musi ją także kierować na właściwą dro-

Zapraszamy ponownie do rozważań ....
w numerze znajdziesz fragmenty Zapisków Więziennych
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gę, którą warto iść w poszukiwaniu sensu życia.
Inwestowanie w wychowanie nowych pokoleń oznacza inwestowanie
w przyszłość Kościoła i narodu. Bez dobrego wychowania nowych pokoleń Polaków nie będzie dobrych perspektyw dla
przyszłości. Od Was wychowawców,
w dużej mierze zależy, jaką postać mieć
będzie i jak zostanie ukierunkowana przyszłość. Drugi Sobór Watykański mówi:
"Przyszły los ludzkości
leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom
motywy życia i nadziei".
Młodzież potrzebuje świadectwa miłości, która umie być
ofiarna i cierpliwa,
i która potrafi czekać
w ufności. Niech właśnie miłość i cierpliwość będą waszymi
najsilniejszymi dowodami. Zawsze miejcie
natchnienie w Bożej pedagogice Jezusa
Chrystusa, który w Ewangelii stał się naszym Nauczycielem.
W dniu Waszego święta zachęcam
Was, abyście jak najlepiej wypełniali swe
obowiązki. A w życzeniach, by społeczeństwo umiało doceniać waszą pracę zawodową. A uznanie wyrażać we właściwy
sposób. Niech satysfakcją będzie cicha
wdzięczność tych, których prowadziliście
za rękę korytarzami naszych szkół.
Ks. Krzysztof Karnas

TROSKA O NASZ CMENTARZ
PARAFIALNY

Cmentarz to miejsce święte na
którym spoczywają w grobach doczesne
szczątki naszych krewnych zmarłych. To
chyba jedyne miejsce, które skłania każdego człowieka do refleksji na własnym
życiem,a wierzących nad własnym zbawieniem. To dobry zwyczaj by właśnie
tu na cmentarzu szukać uspokojenia
i wytchnienia w zawierusze tego świata
w codzienności zajęć. Obowiązkiem
wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość
i estetykę cmentarza.
Parafialny cmentarz przy ul. Zawiłej jest
położony w jednym z najbardziej malowniczych zakątków naszej dzielnicy.
W lesie sosnowym, otoczony zielenią,
gdzie wiosna i latem słychać śpiew ptaków i czuć zapach trawy. To też pomaga
w refleksji i wytchnieniu i to też powinno mobilizować nas do troski o to miejsce gdzie przychodzimy, aby przy grobie
się pomodlić, aby na chwile być z najbliższymi, którzy odeszli do Pana.
W ostatnich latach zostały podjęte konieczne prace na cmentarzu. Główne
alejki częściowo zostały utwardzone
i pokryte asfaltem. Plac przed kaplicą został wyłożony kostka brukową. Przy wejściu na cmentarz jest tablica informacyjna z podziałem na kwatery. Przy kaplicy
jest ustawiony nowy dzwon, którego
dźwięczny głos żegna zmarłych parafian
w dniu ich pogrzebu. W kaplicy zainstalowano nowe nagłośnienie. Usunięto klika starych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Są poddawane pielęgnacji
piękne okazy drzew sosny. Na bieżąco
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są wywożone śmieci o odpady z cmentarza. To wszystko jest możliwe dzięki
ofiarności wiernych i dzięki opłatom
cmentarnym od poszczególnych grobów
i grobowców.
Podobnie jak na innych cmentarzach
Krakowa, także na naszym cmentarzu
zostały ustalone następujące zasady troski o cmentarz.
Rodzina w własnym zakresie troszczy się
o grób lub grobowiec swoich zmarłych.
Za grób ziemny należy wnosić opłatę co 20
lat począwszy od pierwszego pochówku.
Za grób murowany /grobowiec, piwniczka/ należy wnosić opłatę co 30 lat. Stosuje się także zasadę wykupu miejsca
pod grobowiec, wtedy gdy pierwsza
opłata jest zwiększona to kolejne wznowienie opłaty dokonuje się po 50 latach.
Wszelkie prace remontowe i budowlane przy grobowcach i nagrobkach należy zgłosić w kancelarii parafialnej i uzyskać zezwolenie dla wykonawców na
wjazd na cmentarz.
Projekt nowego grobowca należy uzgodnić z zarządem cmentarza ewntualnie
wskazać wykonawców.
Nie wolno stawiać ławeczek przy grobowcach bez wcześniejszego uzgodnienia i dokonania odpowiedniej opłaty w
kancelarii. /często ławeczki są stawiane
w przejściach, przeszkadzają w dojściu
do grobów zagrażają bezpieczeństwu/.
Śmieci i odpady z cmentarza należy
wrzucać do odpowiednich pojemników,
nigdy pod grób sąsiada, nigdy za ogrodzenie i nigdy do lasu.
Nie wolno wprowadzać psów na cmentarz.
Opłaty cmentarne
W związku z rosnącymi kosztami
bieżącego utrzymania cmentarza, /sprzątanie, wywóz śmieci, pielęgnacja drzew
i zieleni/ ustalono po akceptacji Parafialnej Rady Duszpasterskiej następujące
opłaty cmentarne na rok 2001/2002.
1. Opłata grobu ziemnego pojedynczej
szerokości na 20 lat - 350 zł. /dla mieszkańców z poza terenu parafii - 600 zł./
2. Opłata grobu ziemnego podwójnej
szerokości - 650 zł.
3. Opłata miejsca pod grobowiec pojedynczej szerokości na 50 lat - 3000 zł.
4. Opłata miejsca pod grobowiec podwójnej szerokości na 50 lat – 4500 zł.
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Wznowienie opłaty za grobowiec na 30
lat – 800 zł. /dla mieszk. z poza terenu
parafii - 1200 zł/
Zdajemy sobie sprawę, że kwota
jednorazowej wpłaty nie jest niska, ale
należy także zauważyć, że w skali 20 lat,
miesięczną opłata grobu ziemnego wynosi 1,40 zł., zaś miesięczna opłata grobowca wynosi ok. 2 zł.
Dla ułatwienia istnieje także możliwość
opłat cmentarnych w ratach .
Systematycznie dokonywane opłaty są
wyrazem troski o nasz cmentarz parafialny. To pozwala podejmować inwestycje
i utrzymać odpowiedni porządek na
cmentarzu. Liczymy tu na zrozumienie
i solidność. Raduje nas fakt wielkiego
zrozumienia tej kwestii u wielu parafian
. Często parafianie składali dodatkowe
ofiary w związku z większymi inwestycjami na cmentarzu. Wykonane prace na
cmentarzu były możliwe tylko dzięki ofiarom i systematycznie wnoszonym opłatom od grobów i grobowców. Za to zrozumienie i za wszelkie ofiary na cele
cmentarne serdecznie dziękujemy.
Planujemy dokończyć ogrodzenie cmentarza o strony lasku i główne
alejki w tylnej części cmentarza, zabezpieczyć pojemnik na śmieci, tak by nie
było możliwości dowożenia śmieci z zewnątrz. Niestety pomimo próśb i apeli
nadal przywożone są odpady i śmieci do
pojemnika cmentarnego lub do lasu. . To
już graniczy z bezczelnością i brakiem
kultury. Reagujmy wszyscy na takie zło
dbajmy o piękno i czystość na naszym
cmentarzu. Niech ta troska będzie przejawem naszej wiary, szacunku do miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi
zmarli krewni i przyjaciele.
Informacje przed Pogrzebem
Chrześcijański pogrzeb to dziękczynienie Bogu za dar życia zmarłego.
Ostanie pożegnanie jest okazją do serdecznej modlitwy w Jego intencji. Najbliższa rodzina ustala z Księdzem w kancelarii parafialnej: liturgię pogrzebu,
miejsce pochówku, termin i godzinę,
Rodzina powinna dołożyć starań, aby
pogrzeb miał charakter religijny.
Wypada aby najbliższa rodzina w czasie
Mszy św. pogrzebowej przystąpiła do
Komunii św. /do spowiedzi należy przystąpić wcześniej w Kościele/
4/2001
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Pół godziny przed pogrzebem jest możliwość modlitwy przy trumnie zmarłego
(ktoś z rodziny lub sąsiadów może poprowadzić różaniec).
Przed pogrzebem w zakr ystii kaplicy
cmentarnej rodzina, przyjaciele, sąsiedzi
mają możliwość zamawiania Mszy św. za
zmarłego. Zamówione Intencje Ksiądz
ogłosi w czasie pogrzebu.
Rodzina, osobiście załatwia z Grabarzem
przygotowanie miejsca pochowku po
uprzednich ustaleniach z księdzem
w kancelarii.
Kontakt z Grabarzem: ul. Zawiła 16 tel.
267-65-04.
Przy załatwianiu formalności pogrzebowych w kancelarii zawsze należy dostarczyć kartę zgonu zmarłego i przedstawić
dowód ostatniej opłaty cmentarnej grobu lub grobowca. Opłata jest potwierdzeniem prawa do pochówku na cmentarzu parafialnym. Sprawy cmentarne załatwiane są w kancelarii w każdy piątek
w godz. 9.00 – 11.00.
Siostra Zakonna jako Organistka weźmie
udział w pogrzebie. Pan Kościelny przygotuje kaplicę i poprowadzi kondukt pogrzebowy.
Dziękujemy za złożone ofiary z racji pogrzebu.
Nasza pamięć o zmarłych
Nowa i cenna tradycja nie tylko
w Borku Fałęckim. W wielu parafiach naszej Archidiecezji jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego w dniu jego
pogrzebu. Często rodzina, znajomi i przyjaciele w miejsce kwiatów i zniczy składają ofiarę na Mszę św.. Jest to piękny
chrześcijański wyraz pamięci o zmarłym,
w którym wyraża się wdzięczność i miłość. W naszej parafii tylko na niektórych
ulicach, w blokach, chyba tam, gdzie jest
dobra sąsiedzka atmosfera, jest praktykowany ten cenny obyczaj.
Od roku już, zgodnie z życzeniem wielu
parafian, zachęceni praktyką innych parafii, także i u nas w Borku Fałęckim
kształtuje się nieco inna i nie mniej cenna tradycja.
W czasie Mszy św. pogrzebowej na
cmentarzu zbierane są ofiary. Z tych ofiar
są zamawiane intencje Mszy św. O terminach mszy św. rodzina może dowie4/2001
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dzieć się w zakrystii najlepiej w pierwszą niedzielę po pogrzebie. Zasadniczo
Msze św. są odprawiane w naszym kościele, jeśli jest więcej intencji, część jest
odprawiana poza naszą parafią. Często
takie msze św. odprawiają księża, którzy nie pracują w duszpasterstwie parafialnym np. w Kurii lub Seminarium.
Rodziny zmarłych w wielu wypadkach
z wdzięcznością przyjmują ten dar.
Z ofiar uczestników pogrzebu bywa zawsze kilka, a nawet niekiedy kilkanaście
odprawionych Mszy św.za zmarłego. Modlitwa a szczególnie Msza św. jest najcenniejszym darem, jakim możemy obdarzyć zmarłych po śmierci. Na pewno
taki dowód pamięci jest wyrazem naszej
wiary.

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.
Msza św. i 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 int. zmarłych,
a w niedziele przed Mszą św. o godz.7.00
i 10.30 modlimy się i odczytujemy imiona zmarłych zgłoszonych w wypominkach. 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.

NABOŻEŃSTWA
1 , 2 LISTOPADA
W czwartek 1 listopada
- Uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu w Kościele
Msze św. są odprawiane według porządku niedzielnego : 7.00, 9.00,
10.30, 12.00, 18.00
Msze św. w kaplicy na cmentarzu.
Przed południem o godz. 10.00
i 11.30. Nieszpory żałobne z kazaniem i procesją po cmentarzu
o godz. 14.00.
Po zakończeniu procesji ok. godz.
15.30 będzie jeszcze odprawiona
Msza św.
W piątek 2 listopada
Wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych – Dzień zaduszny.
Msze św. w kościele o godz. 6.30,
7.00, 9.00 i 18.00
Na cmentarzu o godz. 11.00 i 15.30.
Terminy Mszy św. będą jeszcze podane na afiszach przed Kościołem
i na cmentarzu.

Zachęcamy do religijnego przeżywania tych dni. Modlitwa jest największym darem dla zmarłych. W dzień
Wszystkich Świętych można także
zyskiwać odpust zupełny i ofiarować
go za zmarłych, spełniając zwykłe
warunki ; nawiedzenia Kościoła lub
cmentarza, spowiedź Komunia św.,
brak przywiązania do grzechu, modlitwa Ojcze nasz... Wierzę w Boga...
oraz modlitwa w intencjach Ojca św.
np. Zdrowaś Mario..., lub Pod Twoją
obronę...

Wszystkie informacje
przygotował
ks. Grzegorz Szewczyk
proboszcz
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ŚW. WACŁAW
- król,
męczennik
ok. 907 r
- 929 r.

Św. Wacław był synem księcia
Czech Wratysława I i Drahomiry luteckiej. Podczas gdy na Morawach można
było znaleźć jeszcze wiele ośrodków
w obrządku słowiańskim zaprowadzonym przez św. Cyryla i Metodego w wieku IX, to Czechy były już pod całkowitym wpływem obrządku rzymsko – katolickiego. Kraj ten był wtedy uzależniony kościelnie od metropolii w Moguncji, jednak pogaństwo miało jeszcze
wielu zwolenników. Wśród nich była
matka świętego Drahomira, która po
śmierci męża, korzystając z małoletniości Wacława objęła rządy w Czechach.
Zaczęła wprowadzać siłą pogaństwo i
niszczyć Kościół. Doprowadziło to do
wojny z Niemcami. Najpierw wyruszył
do Czech książę Bawarii Arnulf, potem
w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się
w niebezpieczeństwie cesarz Henryk I.

KOBIETY I ICH POWOŁANIE
JUDYTA
Judyta to postać kobiety z Księgi Starego Testamentu. Była kobietą piękną i bogatą. Mąż Judyty Manasses, umarł nagle
podczas żniw. Judyta została wdową.
Bardzo przeżyła śmierć męża, którego
bardzo kochała. Przepełniona bólem
i rozpaczą, ubrała "wdowie szaty" jak
było w zwyczaju i całkowicie oddała się
Bogu w postach i modlitwie, prosząc aby
wypełnił pustkę w jej życiu.
Rozmawiając często z Bogiem na modlitwie, nauczyła się polegać, nie na
swojej mądrości, lecz na mądrości Bożej. Jak inaczej mogłaby zrozumieć sens
nagłej śmierci, swojego męża, człowieka w sile wieku , jak inaczej mogłaby
zaakceptować swoją samotność.
Judyta straciła męża trzy lata przed tym,
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Na skutek tej interwencji Drahowira została zmuszona ustąpić i oddać rządy
swemu synowi Wacławowi. Młody książę zabrał się natychmiast do zagojenia
ran zadanych Kościołowi. Trzeba było
zająć się odbudową zniszczonych świątyń i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Podania głoszą, że Święty wyróżniał się niezwykłą pracowitością w
sprawach dotyczących Dzieła Bożego
oraz pobożnością, a zwłaszcza umiłowaniem modlitwy. Często można było Go
spotkać rozmodlonego nocą w kaplicy
zamkowej. Szczególną miłością darzył
ubogich i chorych i spieszył im na ratunek.
Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Dochodziło często do starć zbrojnych
z możnowładcami niezadowolonymi
z rządów księcia. Czas rządów księcia
Wacława nie był więc czasem spokojnego budowania Kościoła Bożego.
Święty Wacław niezwykłą czcią darzył
otrzymane od cesarza Henryka I relikwie
św. Wita – męczennika, jakby przeczuwając, że i jemu przypadnie podobna
śmierć. Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany i jest obecnie najokazalszą świątynią Czech. Świę-

ty Wacław zginął śmiercią męczeńską
zamordowany przez siepaczy swojego
młodszego brata Bolesława. Mordu dokonano na zamku w Starym Bolesławcu, w kościele pod wezwaniem św. męczenników Kosmy i Damiana. Stało się
to 28 września 929 r. Ciało jego pochowano w kościele pod wezwaniem św.
Wita, zamienionym potem na katedrę,
kiedy w Pradze założono biskupstwo.
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św.
Wacława w roku 1729 i cześć jego rozszerzył na cały Kościół. Największą czcią
Święty otoczony był w Czechach. Ku czci
Świętego wystawiono w Czechach mnóstwo kościołów i kaplic, a kaplica św.
Wacława w katedrze praskiej należy do
najpiękniejszej na świecie.
Patrząc na postać św. Wacława nietrudno zauważyć, że całe swoje młode życie poświęcił Bogu. Żył w trudnych czasach umacniania się wiary chrześcijańskiej w Europie Środkowej. Przyjął
w pokorze swoje posłannictwo szerzenia wiary i miłości i pozostał mu wierny
do końca.

jak Holofernes, wódz asyryjski wraz ze
swoją armią, zaczął zagrażać Izraelowi.
Do Judyty , docierały wieści że rządzący
miastem w którym mieszkała, zamierzają poddać miasto wrogowi. Ogarnął ich
strach, przez swoje plany i zamysły "wystawili na próbę" Boga (Jdt 8,12).
Judyta z całą surowością i odwagą napomina naród, nie zważając na to, że
jest kobietą - a tym bardziej, że jako wdowa nie powinna zabierać głosu.
Sama z ufnością modli się do Boga
o ocalenie narodu słowami:
"Nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych lecz
TY jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą
tych, co utracili nadzieję." (Jdt 9,11 ).
Bóg wysłuchał modlitwy, pełnej ufności i pokory i ręką Judyty pokonał potęgę Asyrii. Podstępem udała się do namiotu Holofernesa i własną ręką zgła-

dziła wodza Asyryjczyków. Widząc, że
miastu nie zagraża już niebezpieczeństwo zwróciła się do swojego ludu, donośnym głosem zawołała:
"Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Jeszcze raz wysławiajcie Go, ponieważ nie oddalił miłosierdzia swego od
domu Izraela, ale tej nocy moją ręką
pokonał nieprzyjaciół." (Jdt 13,14)
Zwycięstwo dokonane "ręką kobiety"
czyni je bardziej znaczącym dla tamtych
a także i dzisiejszych czasów.
Historia Judyty dowodzi, że Bóg nie jest
obojętny na wołanie swego ludu i wybiera małych i pokornych, zapomnianych, żyjących w ukryciu aby pokazać
że kieruje się innymi zasadami niż człowiek, dlatego wybrał Judytę, aby pokonać potęgę Asyrii i zawstydzić rządzących.
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Opracowała: J. Rembiś na podstawie
„Święci na każdy dzień” Ks. Wincenty
Zaleski SDB

EWA WOŻNY.
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PRZEDSTAWIAMY...
Po wakacjach w naszej parafii
pracę jako zakrystianka rozpoczęła siostra Teresa Szczygielska. Bardzo chętnie
zgodziła się opowiedzieć kilka słów o sobie.
Jolanta Rembiś: Serdecznie witam siostrę w imieniu parafian oraz w imieniu
naszej redakcji. Myślę, że przede wszystkim naszych czytelników będzie interesowało to, w jaki sposób siostra odkryła
swoje powołanie do życia zakonnego.
Siostra Teresa Szczygielska: Muszę
przyznać, że nie było to łatwe. Wiele rzeczy mi się podobało i chociaż bardzo kochałam swoją rodzinę i widziałam wiele przykładów wspaniałych rodzin, nie
widziałam jednak siebie w małżeństwie
i rodzinie. Zaczęłam się rozglądać z czystej, dziewczęcej ciekawości i pewnego razu spotkałam miłą siostrę zakonną. Zapytałam ją wtedy, czy jest szczęśliwa. Ona odpowiedziała mi, że bardzo,
a źródłem tego szczęścia jest myśl, że
służy Panu Bogu. I to był taki początek,
ta myśl bardzo mnie nurtowała. Byłam
osobą towarzyską, obracałam się w kręgu koleżanek, ale myśl o tym, czy ja nie
mogłabym czegoś takiego spróbować
nigdy mnie nie opuszczała. Zaczęłam
szukać miejsca gdzie najlepiej mogłabym służyć Bogu. Z pomocą przyszedł
mi znajomy ksiądz katecheta, który powiedział: “Słuchaj, nie szukaj nigdzie,
tylko idź do sióstr Rodziny Maryi, one są
naprawdę wspaniałe”. I tak zaczęła się
moja droga służenia Bogu.
J. R.: Czy wcześniej spotkała się siostra
ze siostrami z tego Zgromadzenia?
Siostra Teresa Szczygielska: Nigdy. Szukałam miejsca przede wszystkim wśród
sióstr klauzurowych. Spotkałam siostry
Dominikanki, które mnie naprawdę
urzekły, ale jakoś czułam, że to nie to.
Spotkałam też siostrę Bernardynkę,
przepełnioną duchem modlitwy. Korespondowałam z tą siostrą wielokrotnie, ale zdecydowałam się jednak na
zgromadzenie sióstr pracujących
wśród ludzi.
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ZD
ĄŻY
Ć!
ZDĄŻY
ĄŻYĆ

W ZADUSZNY WIECZÓR

Postanowiłam zdążyć !
Zdążyć przeprosić za szorstkie słowa
Wypowiedziane w złości,
Zdążyć wybaczyć wszystkie przykrości,
które uderzyły w me serce tak dobitnie.
Zdążyć swymi dłońmi otulić Ciebie,
powiedzieć miłe słówko na Twój temat,
a nie pozwolić, by te puste słowa zmieniły nas.
Zdążyć uśmiechem ogrzać Twój smutek,
pokonać złość,
przełamać ciszę, które nas dzieli.
Zdążyć wierzyć w miłość większą od norm
i kochać !
Muszę zdążyć !

Kiedy zapalisz swą lampkę ofiarną
W uroczy wieczór smutku i żałoby
Pomyśl, że leżą gdzieś pod nocą czarną
Samotne Groby.

Karolina Więcek

Że chcą i one mieć godzinę swoją
Swe wieńce wspomnień, lampki i promyk
złoty.
a, że je tylko polne drzewa stroją
Liśćmi tęsknoty.
I tylko wiatr się jesienny użali
Ponurym szumem, pełnym niepokoju
Nad tymi, którzy padli i zostali
na szlakach boju (...)
A. Ćwikowski.

J. R.: Jak siostra zaaklimatyzowała się
J. R.: Jak przebiegała formacja siostry
w naszej parafii, i czy możemy jakoś pow Zgromadzeniu?
móc w zadomowieniu się?
Siostra Teresa Szczygielska: Roczny
Postulat odbyłam w Mszanie Dolnej. Po
Siostra Teresa Szczygielska: Od samejego ukończeniu wyruszyłyśmy pociągo początku zetknęłam się z ogromną
giem do Warszawy. To było dla mnie
życzliwością. Bardzo szybko poznaję
ogromne wydarzenie. Dwuletni Nowidzieci i młodzież i wszyscy są dla mnie
cjat miał charakter ścisły. Nie było odserdeczni i mili. Dobrze się tu czuję od
wiedzin, pisałyśmy do rodziny tylko
pierwszych dni. Zakrystianką jestem
okazjonalne listy. Jednak te dwa lata
pierwszy raz i bardzo się z tego cieszę,
w Warszawie upłynęły mi bardzo radobo naprawdę przebywa się blisko Pana
śnie. Po Nowicjacie rozpoczęłam naJezusa. Można się pomodlić, a prace
ukę przygotowującą do pracy katechew zakrystii nie są mi obce, zarówno wytycznej. Przez 22 lata pracowałam jako
konywanie dekoracji kwiatowych, jak
katechetka z dziećmi w szkole podstai przygotowanie do mszy św.
wowej, w klasach 0-8, głównie w parafiach diecezji przemyskiej. Było to
J. R.: Bardzo dziękuję za rozmowę
niedaleko mojego rodzinnego domu,
gdyż
pochodzę
z malutkiej miejscowości koło PrzemyDnia 1 października swoje imieniny obchodziły: siostra Prześla, z parafii Zamojłożona oraz siostra Zakrystianka. Obu Solenizantkom, któsce. Mam dużą rorych patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, życzymy
dzinę, bo pięciu braobfitości Bożych łask. Niech Matka Boska
ci i dwie siostry. JedZwycięska otacza Drogie Siostry swoją mana moja siostra jest
cierzyńską miłością i będzie Przewodniczką
również siostrą zaw drodze do świętości.
konną w Zgromadzeniu Rodziny MaSzczęść Boże życzy Redakcja.
ryi, a brat został kapłanem i pracuje teraz w Łańcucie.
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OBRAZKI ZE LWOWA

W czerwcu nasza parafia gościła
małych artystów ze Lwowa. Dzieci w kostiumach gotowe do występu uczestniczyły w naszej Mszy Świętej. Ksiądz
Krzysztof Litwa takimi oto słowami zwrócił się do wiernych: “kolorowo dziś zrobiło się tu w pobliżu Stołu Pańskiego. To
mali goście z Ukrainy, którzy goszczą w
domach naszych parafian, dzisiaj przybyli na naszą Mszę Świętą”.
Po Euchar ystii przed kościołem
rozpoczął się koncert. Dzieci tańczyły,
śpiewały, wykonywały bardzo skomplikowane ewolucje taneczne. Wszyscy zgromadzeni widzowie gorąco oklaskiwali
małych artystów z Ukrainy. Dzieci ze Lwowa w Polsce przebywały kilka dni, zwiedzając Polskę południową. Oprócz Krakowa, byli na Jasnej Górze, pokłonili się gaździnie Tatr w Zakopanym, zwiedzili też
w kopalnie soli w Wieliczce. Dzieci zadowolone i szczęśliwe, pełne nowych
wrażeń, ubogacone w nowe przyjaźnie
nawiązane z rówieśnikami z Krakowa,
wróciły do swoich rodzin we Lwowie.
W październiku miałam szczęście
wyjechać z córką do Lwowa. Mieszkałam

6

u pani Natalki, która to razem z dziećmi
lwowskimi gościła w naszej parafii.
Na wstępie muszę podkreślić, że spotkałam się z iście królewskim przyjęciem.
Pani Natalia kilkakrotnie podkreślała, że
rodziny we Lwowie z niecierpliwością
czekają na obiecanych gości z Krakowa.
Lwów powitał nas kolorowy, czyściutki, tętniący życiem. Na każdym kroku widać ślady pobytu papieża.
Wielkie fotografie Ojca
Świętego
znajdują się w
witr ynach
sklepów, są
także na wid o kó w k a c h
i pocztówkach ze Lwowa. W księgarniach można
dostać szereg wydawnictw poświęconych
Janowi Pawłowi II.
Ojciec Święty zagościł na stałe w sercach
Lwowiaków. Jadąc ulicą Stryjską ludzie
opowiadali, że tą ulicą jechał papież,
a ludzie stali w strugach deszczu i gorąco
witali dostojnego gościa. Tam chyba było
ze dwa miliony ludzi powtarzali. Pan Roman, lwowiak “z dziada pradziada”, bardzo głęboko przeżył wizytę Jana Pawła II.
Co to była za radość, szczęście, posłuchać
na żywo Ojca Świętego. Po tej wizycie ludzie są jacyś bardziej życzliwi.
W dzień powszedni Katedra
pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii
Panny, w czasie porannej Mszy
Świętej była pełna wiernych.
Również po zakończonej liturgii zostało w świątyni bardzo
dużo ludzi zatopionych w modlitwie Zresztą stale ktoś
wchodził, robił znak krzyża
i szeptał słowa modlitwy. Jakie
to było inne od świątyń Hiszpanii, gdzie w ogromnej świątyni nie było nikogo.
Widziałam modlących się
ludzi na ulicach przed figurą
Maki Boskiej. Pomiędzy pomnikami Adama Mickiewicza
i Tarasa Szewczenki przy Prospekcie Swobody (dawna uli-
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ca Legionów) stoi fontanna z piękną,
śnieżnobiałą figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Tam przy tej figurze stało, zawsze kilkoro ludzi, którzy modli się.
Podobny obrazek zobaczyłam przed Cerkwią Wołoską, a nawet na jednym z bazarów Lwowa.

Ponieważ wszyscy lubimy kościół bernardynów w Krakowie, to chciałabym parę
słów napisać o lwowskim kościele bernardynów pod wezwaniem Świętego
Andrzeja.
Wewnętrzny wystrój kościoła bernardynów we Lwowie jest bliźniaczo podobny
do krakowskiego kościoła. Taki sam układ
ołtarza, podobny układ bocznych kaplic,
a także i nastrój pobudzający do modlitwy jest taki “nasz z Krakowa” Obecnie
kościół bernardynów we Lwowie jest zamieniony na cerkiew greko-katolicką pod
wezwaniem Świętego Andrzeja. Będąc w
tej świątyni przysłuchiwałam się nastrojowym śpiewom cerkiewnym.
Lwów przed wojną miał trzy katedry:
łacińską, ormiańską i ruską. Po wojnie katedra ormiańska została zamknięta i zamieniona na magazyn ikon. Wiernym
oddana została na trzy miesiące przed
przyjazdem Ojca Świętego. Prace renowacyjne tej katedry trwały przez cały 2000
rok. W katedrze ormiańskim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny są wspaniałe freski autorstwa Jana
Henr yka Rosena i Józefa Mehoffera.
Na uwagę zasługuje wspaniały fresk namalowany przez Jana Henryka Rosena
umieszczony w głównym ołtarzu. Artysta
przedstawił stojącego Pana Jezusa w otoczeniu Apostołów – Chrystus stoi za stołem, który symbolizuje ołtarz, a po obu
stronach Mistrza stoją Apostołowie.
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Na bocznej ścianie katedry ormiańskiej
znajduje się drewniana kaplica Golgota.
Dach tej niewielkiej budowli pokryty jest
poczerniałymi gontami. Wtłoczona między zabudowania, opleciona dzikim winem, powoduje, że turysta zachwycony
słyszy w szumie wiatru cichą pieśń od
dalekich Karpat.
Trzecią katedrą Lwowa jest unicki kościół
Świętego Jura, siedziba metropolity greko-katolickiego. (Święty Jura to odpowiednik naszego Świętego Jerzego.) Cerkiew katedralna Świętego Jura zawdzięcza
swoje powstanie dwóm biskupom unickim: Anastazemu i Leonowi Szeptyckim.
Rzeźby obu metropolitów znajdują się na
fasadzie świątyni, a na jej szczycie figura
Świętego Jura zabijającego smoka. Mieszkańcy Lwowa są bardzo dumni, że właśnie
w obrębie tej świątyni nocował Ojciec
Święty w czasie swojej pielgrzymki po Ukrainie.
Na terenie pagórkowatym, wśród
terenów zielonych znajduje się Cmentarz
Łyczakowski. Założony został w 1786 roku
dekretem cesarza Józefa I. Przez całe 200
lat na Łyczakowskiej Nekropolii spoczęło
około pół miliona ludzi: Polaków, Ukraińców, Niemców, Austriaków, Żydów. Porównać go można do cmentarza Powązkowskiego w Warszawie i Rakowickiego w Krakowie.
Spacerując alejkami cmentarnymi ocieramy się o historię Polski. Leżą tu uczestnicy
Insurekcji Kościuszkowskiej, weterani wojen napoleońskich, dalej jest kwatera powstańców listopadowych i przepiękny nagrobek Ordona, oraz kwatera powstańców
styczniowych. Na Łyczakowskiej nekropolii spoczęli znani pisarze i poeci jak Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Władysław
Bełza, czy malarze Artur Grottger i inni. Grobowce, piękne nastrojowe rzeźby w wielu
wypadkach uszkodzone przez czas i rękę
ludzką świadczą o świetności tego cmentarza. Również herby rodów Potockich,
Dzieduszyckich, Bochanowiczów i innych
świadczą, że jest to miejsce spoczynku tych
maluczkich i tych wielkich. Te przepiękne
nostalgiczne rzeźby nagrobne mieszają się
z nowoczesnymi nagrobkami pochowanych tam zasłużonych obywateli Ukrainy.
Pracujące kobiety przy porządkowaniu alejek, mówią, że na Wszystkich Świętych porządkują mogiły polskie, świecą znicze.
Osobną część Łyczakowskiej zajmuje
Cmentarz Obrońców Lwowa zwany
Cmentarzem Orląt Na zboczu widać pó-
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łkoliste rzędy białych krzyży i napisy zginął w 1919
roku, miał siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście lat. Najmłodszy obrońca Lwowa miał zaledwie
dziewięć lat. Obok
tych, którzy zginęli
bezpośrednio w
boju leżą żołnierze, którzy zmarli
z ran i chorób. Do
wybuchu wojny
pochowano na
tym cmentarzu trzy
tysiące obrońców
Lwowa. Zawsze na Cmentarzu Orląt można spotkać miejscowych Polaków, którzy
bardzo chętnie oprowadzają turystów po
całej nekropolii.
Po włączeniu Lwowa do Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, rozpoczął się
metodyczny proces niszczenia cmentarza.
Powstało tam wysypisko śmieci, czołgami,
dynamitem niszczono pomnik chwały.W poprzek cmentarza zbudowano drogę po której specjalnie jeździły wielkie ciężarówki.
Taki stan dewastacji trwał do roku 1989. W
tym to roku pracownicy polskiego Energopolu przystąpili do prac porządkowych, które trwają do dziś.
Obok cmentarza Orląt, w 1998 roku władze Ukrainy przystąpiły do budowy cmentarza ukraińskich obrońców Lwowa. Nad
tą częścią cmentarza góruje kolumna
z Archaniołem Michałem. Tak oto “polskie
orły” i “ukraiński sokoły” śpią pospołu
snem wiecznym na Łyczakowskim
Cmentarzu.
Najwyżej położonym miejscem
Lwowa jest kopiec Unii Lubelskiej usypany w 1869 roku. Nowożeńcy mają zwyczaj zaraz po ceremonii ślubnej wyjść na
szczyt kopca. Towarzyszy im rodzina
i goście weselni. W chwili, gdy byłam na
kopcu, to także przyszła polska wycieczka z Oświęcimia. Wszyscy Polacy witali
śpiewem “Sto lat” młode pary przybyłe na
kopiec.
Z jego szczytu widać całą panoramę starego Lwowa, który otoczony jest
wianuszkiem nowych dzielnic. Są to sypialnie wielkiego miasta zbudowane z
jednakowych szarych bloków. Na terenie
jednej współczesnej dzielnicy Ojciec

Święty odprawiał Mszę Świętą.
U podnóża kopca stoi kamienny posąg
lwa z XVI wieku, strzegący Wysokiego
Zamku. Lew jest symbolem miasta. Rzeźby tego “króla zwierząt widać w wielu
miejscach, w parkach, na frontonach kamienic, przed Cmentarzem Łyczakowskim, no i oczywiście lew króluje w herbie miasta. W porównaniu do przedwojennego herbu Lwowa ten współczesny
został bardzo okrojony.
Na zakończenie chciałabym powiedzieć
kilka słów o ludziach. Żyje im się ciężko,
brakuje pracy, a także brakuje wody w
mieszkaniach. Woda w kranach jest tylko przez trzy godziny rano i trzy godziny
wieczorem. Ten kto ma pracę to jest
szczęściarzem. My Polacy w ich oczach
uchodzimy za milionerów. W gazetach
ukraińskich można przeczytać, że zarabiamy średnio około 400 dolarów, i nie
ma bezrobocia.
Biedy na ulicach nie widać. Kobiety
szczupłe, zawsze na bardzo wysokich
obcasach, ubrane w obcisłe spodnie, kolorowe bluzki bardzo mnie się podobały.
Raził tylko zbyt mocny, jak na nasze gusta, ich makijaż.
Na każdym kroku spotykałam się z życzliwością ludzi. Kupując cokolwiek do jedzenia słyszałam życzenie “jedzcie na
zdrowie”. Najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa jednej Ukrainki z cerkwi łemkowskiej. Opowiadała nam o wizycie
Ojca Świętego i jak ona tą wizytę przeżyła. Potem życzyła nam zdrowia, szczęścia
i wzajemnej miłości między narodem
ukraińskim i polskim.
Ewa Niemiec
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JEST JUŻ PARAFIA
NA OŚ. KLINY BORKOWSKIE

Mieszkańcy oś. Kliny od 1 lipca 2001 roku
tworzą nową wspólnotę parafialną, której patronką jest św. Jadwiga Królowa.
Dekretem z dnia 12 czerwca 2001 roku
Ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski erygował nową parafię i mianował dla niej duszpasterzy.
Proboszczem parafii został ks. dr Wacław Gubała, a wikariuszem ks. mgr
Krzysztof Karnas dotychczasowy wikariusz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej
w Borku Fałęckim. Ks. proboszcz zamieszkał w domu przy ul. Kostrzewskiego 32 ( telefon 262-27-47), który jest
własnością Archidiecezji Krakowskiej
i został użyczony nieodpłatnie. Również
ks. wikariusz zamieszka w tymże
domu, gdy rozpocznie się odprawianie
nabożeństw w nowym kościele.
Podczas wakacji kościół został wytynkowany, a następnie ocieplony i wymalowany. Obecnie wprawiane są okna
i drzwi, robiona wylewka. Niedługo
elektryk założy lampy, a następnie zostanie zrobiona radiofonizacja. Wszystkie te prace są czasochłonne i bardzo
kosztowne.
Potrzeba dużej ofiarności mieszkańców
oś. Kliny. Liczymy, że pomogą prywatni
sponsorzy, a Firma Inter -Bud, która buduje tę świątynię, skredytuje ją częściowo. Wydawało się, że już we wrześniu
będzie można przynajmniej w pewnym
zakresie odprawiać nabożeństwa.
To jednak okazało się niemożliwe. Chcemy jak najszybciej wejść do kościoła.
Może uda się jeszcze w październiku
w I rocznice wmurowania kamienia węgielnego. Dziękujemy za pomoc parafii matce i liczymy, że nas będzie jeszcze
wspierać.
Sprawy kancelaryjne są załatwiane przy
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parafii matce - parafii Matki Bożej Zwycięskiej szczególnie w środy w godz.
16.00 - 17.30. W razie potrzeby kontaktować się z ks. proboszczem.
Wypraszajmy w modlitwach błogosławieństwo dla budowy i dla wszystkich,
którzy wspierają swoimi ofiarami i życzliwą postawą to dzieło. Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdą pomoc
i ofiarę. Przypominamy, że istnieje możliwość odpisów od podatków darowizn
przekazywanych do parafii na cel kultu
religijnego, a taką jest ofiara na budowę
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kościoła. Zaświadczenie o złożonej darowiźnie można odebrać w kancelarii
w środę od godz. 16.00 - 17.30.
Konto parafii:
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jadwigi Królowej
30-437 Kraków, ul. Zagaje 42
PKO S.A. II O / KRAKÓW,
konto nr 12401444-30042489-2700401112-001-0000
Ks. Proboszcz
i Rada Budowy Kościoła
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Z LISTÓW
DO
REDAKCJI

- Tydzień drugi: poznać, pokochać i naśladować Chrystusa,
- Tydzień trzeci: doświadczyć udręki serca
z Chrystusem udręczonym,
- Tydzień czwarty: doświadczyć wielkiej radości z Jezusem zmartwychwstałym.
A jakie są nasze osobiste refleksje?
Był to dla mnie bardzo owocny czas. Ponieważ byłam na pierwszym tygodniu pomógł mi zrozumieć siebie, moje emocje,
lęki, słabości - skąd wynikają, co z nimi zrobić, jak z nimi żyć. Zdystansowałam się od
swoich problemów i mam świadomość że
"z Jezusem wszystko mogę" a On kochający, delikatny i znający mnie lepiej niż ja
sama nie nałoży na moje barki więcej niż
będę w stanie unieść. Dzięki tym rekolekcjom kocham Go bardziej i bardziej Mu
ufam. Zachęcam wszystkich do podjęcia
trudu rekolekcji ignacjańskich, każdy (jak
to wynikało z ostatniego wspólnego dzielenia się przeżyciami) otrzymuje na nich to
czego najbardziej potrzebuje i wraca do
domu szczęśliwszy.
E.W.

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE
Pod koniec sierpnia brałyśmy udział
w rekolekcjach ignacjańskich. Tym, którzy nie zetknęli się z takimi rekolekcjami
chciałabym je pokrótce opisać.
Rekolekcje ignacjańskie zostały "wymyślone" i opracowane przez założyciela
Zakonu Jezuitów św. Ignacego Loyolę.
Ich idea polega na medytacjach w oparciu o głoszone konferencje i pomoc kierownika duchowego. Codziennie odprawia się trzy medytacje trwające około
jednej godziny każda. Obowiązuje też
całkowite milczenie przez cały tydzień
trwania rekolekcji. Całość rekolekcji podzielona jest tematycznie na 4 Tygodnie,
które odprawia się w odstępach jednego roku. Rekolekcje, które obecnie odbywają się (w Zakopanem, Częstochowie, Czechowicach-Dziedzicach, Gdyni,
Kaliszu i Starej Wsi) uwspółcześnił ojciec
Józef Augustyn. Tematy poszczególnych
tygodni są następujące:
- Tydzień pierwszy: poznać głębię własnego grzechu i głębię miłosierdzia Bożego,

Z KSIĄG PARAFIALNYCH (20 V

Rekolekcje ignacjańskie, tydzień modlitwy, z całkowitym wyłączeniem się z codziennego życia, uświadomił mi, jak
bardzo potrzebne są takie dni. Dni poświęcone tylko sobie i Panu Bogu. Jak
bardzo codzienne sprawy, obowiązki,
troski czy zabawy usuwają w cień Jezusa i Jego Ewangelię. Wyciszenie
i oderwanie się od codzienności pomogło mi dostrzec jak wiele łask otrzymałam już od Pana Boga, jak bardzo pomagał mi w życiu, ilu ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, lub ukazali właściwą drogę pozwolił mi spotkać, postawił przede mną. Jak bardzo troszczył się o mnie, o moje zbawienie, nie
zostawiał mnie samej w trudnościach,
w moich upadkach, jak wyciągał do
mnie rękę, gdy tylko skierowałam na
Niego oczy. Tych rzeczy nie widziałam
zajęta pracą obowiązkami czy rozrywką, teraz je zobaczyłam, dają mi siłę do
dalszej drogi.
B.S.

Dla zainteresowanych adres:
Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów "GÓRKA" ul. Kaszelewskiego 9 34-500 Zakopane,
tel. 018 201 50 91, http://www.jezuici.krakow.pl /dr-gorka/

- 16 IX 2001):

Odeszli do wieczności:
Jerzy Król (75); Adolfa Trębacz (65); Jan Ryś (87); Janina Górka (58); Józef Znamirowski (72); Albina Obłaza
(80); Zofia Kaczmarczyk (73); Antonina Kościsz (57); Joanna Korpała (73); Marek Bartosz (66); Bronisława Żur
(91); Zofia Kociołek (74); Stanisława Wertz (84); Stanisław Gębala (75); Krystyna Dusik (52); Mieczysław Bulanda (71); Jan Pawlak (52); Bronisław Kamiński (77); Jan Mlak (88); Stanisława Wirchał (78); Helena Kiebzak (76);
Jan Borys (88); Stanisław Ożóg (73); Otylia Shadforth (80); Maria Zamorska (82); Stanisława Urbaniak (75)
Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Mariusz Karecki & Joanna Banaś; Tomasz Szczurek & Katarzyna Łazarska; Florian Piwowarczyk & Barbara
Krawczyk; Tomasz Bogusław Surówka & Elżbieta Rapta; Tomasz Stanisław Surówka & Sylwia Masłowiec; Stanisław Szlapor & Danuta Wróbel; Marcin Siaśkiewicz & Lucyna Woźniczka; Paweł Molik & Renata Kot; Michał
Masny & Katarzyna Kowalska; Przemysław Damaszka & Joanna Pietrzyk; Adam Pulchny & Dominika Krupa;
Wojciech Przęczek & Danuta Opoczka; Mirosław Czerwiński & Aneta Szumilas; Adrian Korzeniewicz & Magdalena Augustyn; Rafał Kokoszka & Elżbieta Rosół; Szymon Zięba & Beata Niemczykiewicz; Piotr Kot & Izabela
Sapan
Sakramentu Chrztu Św. dostąpili:
Radosław Piotr Iciek; Maria Jadwiga Grisanti; Wiktoria Karolina Sobocińska; Maria Gabriela Jasek; Dominik Franciszek Wilczek; Tatiana Gurżyj; Łukasz Kacper Karcz; Daniela Monika Pyrek; Paulina Wiktoria Jaskowska; Aleksandra Stolarczyk; Patryk Kamil Skórka; Wiktoria Julia Ryś; Agnieszka Czułowska; Michał Julian Płatek; Justyna
Marta Krzemyk; Agnieszka Marta Lewińska; Maria Elżbieta Barańska; Ernest Kudzia; Mikołaj Mróz; Magdalena
Anna Węgrzyn; Marta Katarzyna Borowiecka; Kinga Jolanta Niemasik; Anna Małgorzata Ślęzak; Eryk Jan Witana
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ROZMOWA Z .....
W tym roku na pierwszego proboszcza
nowo powstałej parafii świętej Jadwigi
Królowej powołany został ksiądz doktor
Wacław Gubała.
Rozmowę z księdzem proboszczem
przedstawiamy poniżej.
Marek Rembiś: Czy mógłby ksiądz dok-

tor opowiedzieć o swojej dotychczasowej pracy kapłańskiej i duszpasterskiej,
a także ściśle z tym związanej działalności naukowej?
Ksiądz doktor Wacław Gubała: Jestem
księdzem wyświęconym w 1972 roku.
Było nas wtedy 30 kapłanów. To był
szczególny rocznik, dlatego, że do Seminarium przyszliśmy w 1966, a więc
w roku milenijnym. Ja mam jeszcze taki
dodatkowy punkt w życiorysie, że moją
pracę naukową rozpocząłem na Politechnice Krakowskiej, gdzie byłem przez rok,
po czym wstąpiłem do Seminarium,
o czym nie wiedzieli nawet moi rodzice.
Nadrobiłem rok nieobecności tak, że wyświęcony zostałem z tym rocznikiem,
z którym zdawałem maturę. Moje święcenia odbyły się w Myślenicach. Był to
czas, w którym ówczesny Metropolita
Krakowski ks. Kardynał Karol Wojtyła dla
pobudzenia powołań kapłańskich dokonywał święceń w rodzinnych parafiach.
Pochodzę z parafii Droginia. Teraz już nie
ma tej miejscowości, gdyż jest tam zbiornik wodny w Dobczycach. Po święceniach zostałem skierowany do pracy
w parafii na Wzgórzach Krzesławickich.
Nie było tam jeszcze żadnej kaplicy. Była
to parafia Pleszów. Tworzyliśmy dopiero
nową parafię na Wzgórzach Krzesławickich. Były to warunki trudne, ludzie gromadzili się pod gołym niebem. Te trudne chwile wspominam jednak bardzo
miło. Po dwóch latach przeniesiony zostałem do parafii Piaski Wielkie i tam na-
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pisałem pracę licencjacką z teologii.
Następnie zostałem przeniesiony do parafii św. Anny jako drugi duszpasterz akademicki i po roku pobytu zostałem skierowany na KUL w Lublinie przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego. Studia
te ukończyłem z tytułem naukowym doktora teologii moralnej. Następnie wróciłem do Krakowa, zamieszkałem w parafii św. Anny i tam pracowałem duszpastersko a równocześnie byłem pracownikiem Wydziału Teologicznego. W roku
1983 wyjechałem na półroczne stypendium naukowe do Leuven w Belgii.
Po powrocie do Krakowa w dalszym ciągu pracowałem w parafii św. Anny.
W roku 1988 otrzymałem ponownie roczne stypendium naukowe w Paryżu w Instytucie Teologicznym. Zbierałem materiały, chodziłem na wykłady i byłem kapelanem sióstr zakonnych. Po powrocie
podjąłem wykłady z etyki filozoficznej,
z etyki życia małżeńskiego i rodzinnego,
a także w niektórych zakonach wykłady
z teologii moralnej. W tym samym czasie zostałem mianowany duszpasterzem
lekarzy. W związku z tym moje zainteresowania skierowałem w stronę etyki lekarskiej i brałem udział w wielu sympozjach. Powstały z tego różne referaty,
później zamienione również na artykuły.
W 1992 roku brałem udział w przygotowaniu pierwszego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który do dnia dzisiejszego istnieje
z małymi poprawkami. Prowadzę seminarium naukowe z teologii moralnej oraz
z teologii małżeństwa i rodziny, jestem
promotorem ponad 130 prac magisterskich. Drugą dziedziną oprócz etyki lekarskiej jest etyka życia małżeńskiego
i rodzinnego, a także teologii małżeństwa
i rodziny. Byłem założycielem i kierownikiem Podyplomowego Studium Wychowania Pro rodzinnego, działającego
już od ponad czterech lat. Do tej pory
ukończyło je ponad 300 absolwentów.
Poza zainteresowaniami naukowymi zajmuję się również duszpasterstwem.
Byłem diecezjalnym duszpasterzem lekarzy, kapelanem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a teraz jestem
kapelanem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i tę funkcję pełnię do dnia dzisiejszego. W swoim życiu głosiłem wiele
razy rekolekcje dla lekarzy i służby zdrowia, ponadto również rekolekcje parafialne. Duszpasterstwo zawsze było dzie-
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dziną, która mnie pociągała. Łączyłem ją
z pracą naukową, jestem autorem 150
artykułów i pozycji książkowych. Po 29
latach kapłaństwa zostałem proboszczem.
M. R.: Tworzenie nowej parafii jest trudnym przedsięwzięciem zarówno pod
względem materialnym, jak i duchowym. Jak ksiądz proboszcz zamierza
sprostać temu wyzwaniu?
Ksiądz doktor Wacław Gubała: Sytuacja
w tym przypadku jest trochę odwrócona. Buduje się kościół, natomiast nie ma
równolegle tak do końca budowanej
wspólnoty, gdyż była ona częścią innej
parafii. Kościół obecnie jest w stanie zamkniętym. Zaprojektowany był pierwotnie jako kaplica dojazdowa. W trakcie
budowy okazało się, ze istnieje wola
mieszkańców, aby mieć również odrębną parafię. Myślę, że jest to głównie spowodowane naturalnym położeniem tej
części parafii oddzielonej ruchliwą drogą dwupasmową, która zwłaszcza osobom starszym utrudnia dotarcie do kościoła macierzystego. To chyba jest
czymś naturalnym i dobrze, że są ludzie,
którzy chcieli ten kościół mieć i oni dają
gwarancję odpowiedzialności i troski za
ten kościół. Zamieszkałem tu w domu,
który został przez Kurię użyczony parafii
jako miejsce zamieszkania księdza, czyli jako plebania. Trochę się tym musiałem zająć. Jednocześnie trwają intensywne prace przy kościele mające na
celu jak najszybsze wejście do kościoła.
Ja mam takie wrażenie, że dopóki kościół ten jest budowany i mszy się w nim
nie odprawia, to ta budowa wygląda jak
budynek użyteczności publicznej - nie
ma zaangażowania ludzi. Dopóki ludzie
nie są obecni w kościele na mszy świętej nie mają takiego poczucia odpowiedzialności za ten kościół i za dalszą jego
rozbudowę. Dlatego wydaje mi się, że
ogromnie ważną rzeczą jest by jak najszybciej do tego kościoła wejść ze
wszystkimi tego konsekwencjami, czyli
z pełnym usamodzielnieniem się. Trudnością na pewno będzie dalsze prowadzenie budowy, która trwała bardzo
szybko. Przypomnijmy, że upłynęły dopiero trzy lata od poświęcenia placu budowy. Tempo budowy było ogromne, ale
potrzebne jest większe zaangażowanie
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obecnych parafian. Kościół był budowany przez parafię z różnych funduszy. Trzeba przyznać, że nie mamy dużych długów,
lecz dalsze finansowanie musimy podjąć
już samodzielnie. Tym bardziej, że trzeba
kościół ogrzać, gdyż zbliża się zima, trzeba go oświetlić itd. Ważną rzeczą jest, by
w tym kościele sprawowane były sakramenty święte. Ponadto ważne jest, aby
parafia żyła swoim własnym życiem, aby
tworzyła się wspólnota. Musi też zaistnieć
rola parafii jako elementu łączącego ludzi.
Katechizacja, przygotowanie do Pierwszej
Komunii św., do bierzmowania, cementują tę małą społeczność. Będziemy teraz
tworzyć nową parafię od podstaw, nie ma
żadnej tradycji, my ją będziemy tworzyć.
Jest to trudne, ale jest to jakaś wielka szansa. Materialne zaangażowanie nowej parafii widać już teraz. Zakładane są okna
i istnieje duża szansa, że już w połowie października, po wystarczającym przygotowaniu, może być rozpoczęte odprawianie
mszy św.
Oczekiwanie na ten czas wśród mieszkańców jest widoczne. Dopytują się, zaglądają, oceniają jego piękno. Pojawia się problem, żeby nabożeństwa nie kolidowały
z nabożeństwami w kościele macierzystym. Staramy się tak ułożyć plan nabożeństw, aby dać wiernym możliwość
uczestniczenia zarówno w kościele macierzystym, jak i tutaj. W październiku, miesiącu różańcowym, wprowadzenie tych
nabożeństw stałych na pewno zintegrowałoby mieszkańców wokół nowej parafii.
W momencie odprawiania pierwszej mszy
nastąpi moment kanonicznego objęcia tej
parafii. W związku z tym zamierzamy wysłać do parafian zaproszenie, w którym
również będziemy informować o programie duszpasterskim. Na pewno trzeba
uwzględnić w specyfice tego osiedla, że
mieszkają tu ludzie prości, emeryci, a także pracownicy naukowi, lekarze. Wszystko to musi być uwzględnione w programie duszpasterskim. Ważne jest by od początku budzić świadomość tej nowej
wspólnoty, która nazywa się wspólnota
parafialna św. Jadwigi Królowej. Podjęcie
decyzji o przybyciu tutaj na pewno ułatwiła mi osoba patronki – Królowej Jadwigi.
W swoim życiu niejednokrotnie spotykałem się z miejscami uświęconymi obecnością Królowej, jak np. Krzyż w Katedrze
Wawelskiej.
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M. R.: Czy ksiądz, jako osoba o tak bogatym doświadczeniu w pracy duszpasterskiej, myśli o jakichkolwiek grupach
bądź wspólnotach, które należałoby zaszczepić na gruncie tej parafii?
Ksiądz doktor Wacław Gubała: Zasada
jest taka, że aby cokolwiek robić, należy
dokonać rozeznania. Bardzo dużą wagę
przywiązuję do pierwszej wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą. Chciałbym więcej czasu poświęcić kolędzie i zorientować się, co można tu zrobić. Są już istniejące grupy np. różańcowa, jest grupa
charytatywna, której członkami między
innymi są mieszkańcy tego osiedla.
Na tej bazie chciałbym budować. Planuję zorganizowanie scholki parafialnej,
ministrantów, lektorów, grupy oazowej.
Myślę też o stworzeniu formy duszpasterstwa różnych grup zawodowych na bazie mojego doświadczenia. Nie wyklucza
się także zadań i prac wykonywanych
wspólnie z macierzystą parafią.
M. R.: Praca proboszcza jest absorbująca, jak ksiądz postrzega swoją przyszłość
na polu nauki?
Ksiądz doktor Wacław Gubała: Trudno
teraz będzie w pełni się zaangażować
w tym wymiarze w naukę, tak jak było
to dotychczas. Moim pragnieniem jest,
aby z pracą naukową nie zer wać.
Na pewno będę musiał ograniczyć w
pewnym stopniu wyjazdy na sympozja,
gdyż obowiązkiem proboszcza jest rezydowanie, ale na pewno można to pogodzić.
M. R.: Bardzo dziękuję za rozmowę

... Dziękuję Ci,
Ojcze, za mojego
patrona,
świętego Stefana, którego sobie przyniosłem. Może splamiłem imię jego,
wsławione krwią męczeńską? Pragnę je ozdabiać dobrym życiem
swoim i cierpieniem. Daj, Ojcze,
łaskę, bym oglądał niebiosa otwarte, bym umiał modlić się za nieprzyjaciół. Święty Stefanie, pierwszy
Męczenniku, mało dotąd przyniosłem Ci chwały; proś Ojca mego
życia, by odtąd z tego życia spływała jedynie chwała na Twoje imię;
by już nie było takich, którzy gorszyliby się "za Stefana".
Dziękuję Ci Ojcze za łaskę
chrztu, kapłaństwa i biskupstwa, za
życie w Kościele, za Matkę Najlepszą, którą dałeś w zamian za Matkę ciała mego. Wszystko jest tak
wielką łaską, że za każdą pragnę
zapłacić Ci najdroższą cenę - nawet cenę krwi.
1.VIII.1955.

... Zawarliśmy umowę z Matka
Najświętszą, by łaska, którą
oczekujemy, była udzielona w
sobotę lub w miesiącu Maryi.
Byliśmy gotowi pozostać nawet

Ks. Wacław Gubała, proboszcz parafii św.
Jadwigi Królowej obchodził w dniu 28
września swoje imieniny - Wielce czcigodnemu Solenizantowi życzymy, by patron
św. Wacław – król i męczennik, wyróżniający się pracowitością dla dobra Kościoła
oraz umiłowaniem modlitwy i miłosierdziem, wypraszał u Pana Boga potrzebne łaski w trudnym dziele budowy kościoła i prowadzenia parafii. Na każdy dzień życzymy zdrowia i wielu sił. Szczęść Boże.
Redakcja

dłużej w więzieniu, byleby tylko
okazało się nad nami Boże miłosierdzie tak, by było ku chwale Maryi. Bóg okazał swą delikatną dobroć, bo pierwszy dzień
wolności będzie nie tylko w różańcowym miesiącu Maryi, ale
nadto w dzień Sanctae Mariae in
sabbato, któr y właśnie jutro
przypada.
28.X.1955.

POSŁANIEC ZWYCIĘSKIEJ

11

GROMA

IĘSKIEJ
YC

A
D

ZW

WAKACJE 2001
Kolejny już raz Parafia Matki
Bożej Zwycięskiej zorganizowała
w czasie wakacji kolonie dla dzieci
i młodzieży. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem ze strony dzieci
i młodzieży a także ich rodziców: starczy wspomnieć, że po dwóch godzinach zapisów listy kolonistów z 280
nazwiskami uczestników były już zamknięte. Dla wielu Kolonia Parafialna: sprawdzona, bezpieczna, atrakcyjna i tania była jedyną okazją letniego wypoczynku. Skrudzina koło
Starego Sącza, Ustronie Morskie
i Wisłok w Bieszczadach, dzięki pracy księży, sióstr i grona wychowawców stały się miejscowościami, które na długo będą kojarzyć się z dobrym wypoczynkiem i pogłębieniem
duchowym.

Skrudzina k. Starego Sącza
(4.08 - 14.08. 2001 i 14.08. – 24.08. 2001)
W dwóch turnusach w przepięknej Skrudzinie, nota bene rodzinnej miejscowości naszego księdza proboszcza - ks.
Grzegorza Szewczyka, udział wzięło 150
dzieci i młodzieży. Oba turnusy prowadził jako kierownik i duchowy przewodnik ks. Krzysztof Litwa. Kadrę wychowawczą stanowili: s. Elżbieta Ciebiera,
mgr Ewa Chlebda, mgr Danuta Cichoń,
mgr Iwona Biernat, mgr Beata Pęcarska,
Joanna Dyląg, mgr Ilona Grabowska, mgr
Ewa Czmielewska, mgr Renata Bochnia,
mgr Anna Długopolska, mgr Elżbieta Wilczyńska i mgr Artur Prędki. We wdzięcznej pamięci, tak wychowawców jak i kolonistów, pozostanie p. mgr Małgorzata
Niemiec – dyrektor Szkoły w Skrudzinie,
człowiek niezwykłej życzliwości i świetny gospodarz.
Organizując kolonię w miejscowości położonej w Beskidzie Sądeckim,
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Ustronie Morskie
(24.06 – 8.07 2001 i 31.07 – 14.08 2001).
W dwóch turnusach w nadmorskim
Ustroniu, położonym w niezwykle malowniczym krajobrazie, blisko Kołobrzegu, uczestniczyło w sumie 80 dzieci i młodzieży. Kadrę wychowawczą, obok ks.
Krzysztofa Litwy i p. Elżbiety Wilczyńskiej, którzy byli kierownikami poszczególnych turnusów, stanowili: mgr Ewa
Chlebda, mgr Iwona Biernat, mgr Joanna Dyląg, Łukasz Tochowicz , mgr Anna
Długopolska, Joanna Długopolska, mgr
Ilona Grabowska, mgr Katarzyna Oleksiak, mgr Paweł Wilczyński.
Wypoczynek
nad morzem
był
wielka
atrakcją dla
dzieci z południa
Polski.
Dużo czasu
spędzaliśmy
na plaży na
czynnym wypoczynku organizując
dzieciom naukę pływania
pod kierunkiem nauczyciela, gry i zadaliśmy dzieciom możliwość czynnego
wypoczynku: zorganizowaliśmy piesze
wycieczki po najbliższej okolicy, na Przehybę, do Moszczenicy, Przysietnicy; były
także liczne zajęcia sportowo rekreacyjne organizowane na
świeżym powietrzu (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, marszobiegi, bieg na orientację itp.) Dzieci miały
także okazję poznać
Star y i Nowy Sącz,
Szczawnicę, przewędrować niezwykle malowniczy, wręcz bajkowy Wąwóz Homole,
a następnie brzegiem
Dunajca przejść na Słowację.
Dla uatrakcyjnienia pobytu zaproponowaliśmy dzieciom szereg
zabaw integracyjno-

POSŁANIEC ZWYCIĘSKIEJ

bawy w wodzie a także liczne sportowe
konkursy.
Dzieci miały okazję poznać okolice, uczestnicząc w wycieczkach do Kołobrzegu (zwiedzanie portu , Starego Miasta, Katedry), do Wolińskiego Parku Narodowego i do Świnoujścia /przejście
graniczne/.
Dla uatrakcyjnienia pobytu zaproponowaliśmy dzieciom szereg zabaw integracyjno-rozrywkowych, konkursów
muzycznych, plastycznych itp. Skorzystaliśmy także z wielu imprez ogólnodostępnych, organizowanych w Ustroniu
Morskim i Kołobrzegu.

rozr ywkowych, konkursów muzycznych, plastycznych itp. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy taneczne i dyskoteki z licznym udziałem
miejscowej młodzieży.

4/2001

(31)

Wisłok Stary – Bieszczady
(11.08. – 25.08. 2001).
W wypoczynku w bieszczadzkim Wisłoku udział wzięło 55 dzieci, głównie ministrantów, dziewczynek ze Scholi i Oazy Dzieci
Bożych. Turnus, jako kierownik i duchowy przewodnik, prowadził ks. Krzysztof Karnas. Pomocą służyła mu s. Dorota Tucka i grono wychowawców: mgr Mirosława Murzyn, mgr Alicja
Głąbińska i mgr Joanna Niemiec.
Organizując kolonię w Bieszczadach daliśmy dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i poznania niezwykłego krajobrazu Bieszczad. Uczestnicząc w wycieczkach szlakiem najpiękniejszych cerkiewek: Sanok, Rzepedź, Komancza, Cisna, Tarnawa Górna, zaporę w Solinie, dzieci miały możliwość zapoznać się z kulturą Łemków i Hucułów – prawosławnych,
a zwłaszcza unickich mieszkańców tamtych terenów. Zostały

zorganizowane liczne konkursy: plastyczny , muzyczny, wiedzy historycznej o Bieszczadach , konkurs wiedzy religijnej
z okazji Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego. Atmosferę radości
budowały tzw. dni radości, zabawy, pogodne wieczorki i dyskoteki. Zajęcia sportowe; rozgrywki w ringo, piłka siatkowa,
kometka, piłka nożna itp., wzbudzały, zwłaszcza wśród chłopców, niezwykłe emocje a dla wychowawców stawały się okazją do kształtowania w podopiecznych ducha zdrowej rywalizacji.

Zorganizowanie Kolonii Parafialnej było możliwe
dzięki bezinteresownemu podjęciu posługi wychowawcy przez liczne grono nauczycieli z naszych szkół i zaprzyjaźnionych, dzięki ofiarności parafian, indywidualnych sponsorów a także dotacjom z Małopolskiego Kuratorium Oświaty i Gminy Kraków. Dzięki temu koszty kolonii mogły zostać obniżone; dla niektórych zaś dzieci
(32 osoby) – zwłaszcza tych z rodzin znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, powstała możliwość wyjazdu
bezpłatnego, często pierwszego w życiu poza Kraków.
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Za wszelki trud i zaangażowanie: za ofiarowany
czas, umiejętności i pieniądz – dzięki którym Kolonia Parafialna 2001 stała się faktem i przyniosła tak wiele radości – niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi.
Ks. Krzysztof Litwa
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Dwutygodniowy pobyt na kolonii w Ustroniu Morskim będę bardzo
mile wspominać. Był on pełen niezapomnianych wrażeń, które na długo
utkwią mi w pamięci.
Nasza grupa pod opieką ks.
Krzysztofa Litwy oraz wychowawców:
p. Ewy, p. Asi, p. Iwony i p. Łukasza,
mieszkała w miłym nadmorskim osiedlu Wieniatowo.
Troska naszych opiekunów, o to
byśmy ciekawie spędzili czas widoczna była każdego dnia. Dzięki nim odwiedziliśmy malowniczy Kołobrzeg, zobaczyliśmy tamtejszą katedrę, port i latarnię. Kiedy indziej dotarliśmy do pomorskich miast takich jak: Trzęsacz,
Trzebiatów, Wolin, Kamień Pomorski
i Międzyzdroje. Niezapomniana była
podróż promem ze Świnoujścia do niemieckiego Ahlbecku i sama wizyta
w tym miasteczku. W Międzyzdrojach
niektórzy otrzymali autografy znanych
gwiazd filmowych.

Karol Kubik, Michał Wszołek

W każdy słoneczny dzień chodziliśmy na plażę. Odważniejsi nie stronili od morskich kąpieli. Inni wygrzewali się na piasku i opalali.
Zawsze po południu przygotowywaliśmy pieśni na Mszę św. Po Eucharystii, odprawianej w naszej świetlicy, graliśmy w siatkówkę, spędzaliśmy czas na spacerach brzegiem morza, paliliśmy ognisko lub tańczyliśmy
na dyskotekach. Pełen wrażeń był ostatni spacer plażą i brzegiem morza, kiedy błądząc w ciemnościach dotarliśmy
do tamtejszego mola.
Myślę, że ten wakacyjny wyjazd
podobał się nie tylko mnie, ale wszystkim jego uczestnikom. Dzięki niemu
nie tylko miło spędziliśmy czas, ale także pogłębiliśmy więź z Panem Bogiem,
który ofiarował nam ten wypoczynek.
Aneta Sułek
A
D
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W tym roku mieliśmy okazję spędzić
dwa tygodnie wakacji na obozie żeglarskim, w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski – na Mazurach. Musimy powiedzieć, że ten czas wspominamy bardzo
miło. Razem z naszymi przyjaciółmi odkrywaliśmy piękno Krainy Tysiąca Jezior w najlepszy możliwy sposób – poruszając się po
jej wodnych szlakach. Urzekło nas piękno
i tajemniczość mazurskiej przyrody, której
dziką, nieskrępowaną wybujałość podziwialiśmy od rana do późnej nocy. Nie zobaczyliśmy, co prawda, potwora z jeziora
Śniardwy, o którym opowiada stara mazurska legenda, ani chochlika z lasu nad Mamrami, ale opowieści naszego opiekuna usły-
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Najpierw dziękujemy Panu Bogu
i Matce Bożej Zwycięskiej za to, że wszystkie dzieci szczęśliwie wróciły do swoich
domów, skorzystały ze słońca, lasu, powietrza i wody... Za zorganizowanie i prowadzenie tych kolonii dziękujemy naszym Księżom wikariuszom: Ks. Krzysztofowi Litwie i Ks. Krzysztofowi Karnasowi i Siostrom katechetkom S. Elżbiecie
i S. Dorocie oraz grupie nauczycieli z naszej parafii a także z poza parafii, którzy
służyli fachową pomocą. Dziękujemy
młodzieży i całej kadrze wychowawców,
nauczycielom z naszej parafii, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem
na koloniach. Za trud prowadzenia, za
poświęcony czas serdeczne Bóg zapłać.
Podziękowanie kierujemy do prywatnych
sponsorów, do Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty za udzieloną pomoc finansową. Dzięki tym dotacjom mogliśmy
obniżyć cenę kolonii a przede wszystkim
dofinansować kolonię wielu dzieciom,
a także pokryliśmy całkowicie koszty kolonii dla trzydzieściorga dzieci z naszej parafii. Mamy nadzieję, że taki parafialny
wyjazd był dobrym wypoczynkiem, ubogacił dzieci i młodzież duchowo i na pewno zaowocuje większym zaangażowaniem w życie naszej parafii.
Kolonia była dobrym i bezpiecznym wypoczynkiem. Dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej miały
okazje do wspólnej zabawy i ubogacenia
duchowego, brały udział w konkursach
i zawodach sportowych. W czasie organizowanych wycieczek poznawały piękno krajobrazu naszej Ojczyzny.
Kolonie parafialne cieszą się powodzeniem. Rodzice bardzo chętnie posyłają
swoje dzieci na kolonie organizowane
w parafii. Ze swej strony radujemy się, że
daliśmy możliwość wypoczynku dzieciom między innymi z rodzin ubogich, dla
których jedyną okazją wyjazdu w czasie
wakacji była kolonia parafialna.

REJS PO JEZIORACH MAZURSKICH –
CZYLI POTWÓR Z JEZIORA ŚNIADRWY I INNE OSOBLIWOŚCI.

szane przy ognisku, każdego wieczora,
przenosiły nas w krainę niesamowitości, tajemniczości i grozy.
Nie można też zapominać o innych
walorach tego rejsu. Codzienne żeglowanie wpływa korzystnie na krzepę i tężyznę
fizyczną. Dwa tygodnie sprawiły, że w pełni odżyliśmy po 10 miesiącach przesiedzianych w szkolnej ławce.
Podobnie jak humory, dopisała nam
też pogoda – słońce świeciło niemal bez
przerwy, dzięki czemu woda w jeziorach
była ciepła. Co dzień kąpaliśmy się, nurkowaliśmy, próbując bez skutku złapać
ryby, których pełne są mazurskie jeziora.
Dwa tygodnie rejsu minęły bardzo
szybko i aż żal było wracać do wielkiego
miasta. Pozostały jednak piękne wspomnienia, nawiązane przyZW
jaźnie i przekonanie, że
A
D
przeżyliśmy prawdziwą
WAKACYJNĄ
PRZYGODĘ.
GROMA

Kolonie parafialne w czasie wakacji stały się już tradycją naszej wspólnoty.
Z kolonii skorzystało ponad 300 dzieci
i młodzieży: ministranci, lektorzy scholka, dzieci zaangażowanie w innych zespołach parafialnych, a także dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.

Z LISTÓW
DO REDAKCJI

GROMA

PODZIĘKOWANIE
ZA KOLONIE PARAFIALNE
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REGATY MAZURSKIE – TO JEST TO!
Jak co roku, tak i w tym, wakacje
spędziłem na moich ukochanych Mazurach. Zorganizowałem rejsy żeglarskie
dla młodzieży, wśród których była również młodzież z naszej parafii. Załogę
jachtu stanowili: Weronika, Jurek, Michał
i Rafał.
Któregoś dnia, późnym wieczorem żeglowaliśmy po jeziorze Bełdarz, biorąc kurs
w stronę Mikołajek. Cały dzień upał był
niemiłosierny, ale po 16-tej trochę zelżał.
Jurek i Michał leżeli na kojach i czytali
książki, ja i Weronika siedzieliśmy na
pokładzie, za sterem był Rafał. Nagle
usłyszałem jak Rafał krzyknął do przepływającej obok łódki: “Dzień dobry”
- A dzień dobry – padło z przepływającego obok jachtu, z “Morsa”
- Kto to? – spytałem
- To nasz pan od WF-u ze szkoły, z Krakowa – ożywił się Rafał.
- No to z WF-u masz już zapewnioną
szóstkę – zażartowałem – trzymaj kurs
i płyń ostro! – dałem komendę – chyba
nie dasz się wyprzedzić?

Nagle wstąpił w nas duch sportowca.
Taki sam, jaki wstępuje u rajdowców samochodowych, kiedy stojąc na czerwonych światłach zerkają na sąsiada, dodają gazu i ruszają z piskiem opon, ścigając się do następnych świateł. Cała
załoga się ożywiła. Michał i Jurek wyszli
na pokład i zajęli się fokiem (nazwa żagla), Rafał w skupieniu, z wypiekami na
twarzy sterował, ja wybierałem moment, kiedy należy zrobić zwrot, a Weronika określała nam pozycję rywala -–
pana od WF-u. Po kilku halsach (zwrotach) okazało się, że jesteśmy szybsi.
Zaczęliśmy wyprzedzać kolejne jachty.
Stawialiśmy sobie coraz trudniejsze zadania – jeszcze ten czerwony i ten następny, i jeszcze jeden, i jeszcze, itd.
Czas płynął szybko, a my wyprzedzaliśmy kolejne jachty płynące w tym samym kierunku – było ich chyba dwadzieścia. Do Mikołajek przypłynęliśmy
wieczorem na słabnącym już wietrze.
Następne nasze załogi przypłynęły, gdy
my byliśmy już po kolacji.

POMOC POMAGAJĄCYM
Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Borku Fałęckim, zwraca
się z prośbą do Parafian o pomoc w prowadzeniu składu mebli, sprzętu AGD, RTV
o nazwie SKŁAD.
Skład ten mieści się w obiekcie CARITAS przy ul. Żywieckiej 16.
Prowadzenie tego SKŁADU to możliwość przechowywania darowanych bezinteresownie przedmiotów, na okres
pomiędzy otrzymaniem darowizny, a przekazanie ich potrzebującym.
Zdarza się często (i tu jest prośba), że ofiarodawcy wprost
do składu zgłaszają swe dobra, pod warunkiem ich odbioru.
Brak nam transportu, oraz wolontariuszy do przenoszenia
mebli i sprzętu.
Pomoc w tym zakresie pozwoliłaby na zwiększenie skuteczności SKŁADU w niesieniu pomocy, tak pomagającym
jak i tym którzy tej pomocy potrzebują.
Wszelkie informacje dotyczące działalności SKŁADU, można uzyskać pod tel. (012) 269 –34-75 w godz. Od 10.00 do
12.00 we wtorki oraz od 14.00 do 17.00 w czwartki.
E.W.
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Mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy
na obchody Dni Mikołajek. Wieczorem
odbyła się wspaniała parada jachtów.
Holownik przyciągnął “Królową Sielaw”
i pozostawił na wyeksponowanym miejscu. Grały różne zespoły szantowe, a późnym wieczorem odbył się wspaniały pokaz sztucznych ogni.
Leżąc w kojach, zmęczeni emocjami całego dnia, wyobrażaliśmy sobie,
że ta cała parada i pompa odbyła się na
cześć zwycięstwa w naszych prywatnych
regatach.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Wasz Komandor Chmura

KAPLICA NA ULICY GORYCZKOWEJ

SYGNATURKA
JUŻ JEST,
PRACE
TRWAJĄ ...
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Niestety kolejne wakacje i urlopy są już tylko wspomnieniem
ale na otarcie łez kilka wspomnień.
W tym roku 31 członków Ruchu Światło - Życie czyli “borkowskiej oazy” wzięło udział w piętnastodniowych rekolekcjach w takich miejscowościach jak Chocznia, Babice, Groń
czy Rozłazino. Oto wspomnienia jednej z uczestniczek:

MŁODZIEŻ
DO
MŁODZIEŻY

W tym roku po raz pierwszy pojechałam na rekolekcje oazowe Ruchu Światło Życie. Były to rekolekcje zerowego stopnia odbywające się w Bystrej Podhalańskiej.
Oaza trwała 15 dni. Każdy dzień odpowiadał
jednej tajemnicy różańca świętego, którą w danym dniu rozważaliśmy. Tak też np. brałam udział
w drodze krzyżowej niosąc krzyż, przez co poznawałam bardziej mękę i śmierć Chrystusa.

Jeden raz w ciągu dnia
uczestniczyłam w spotkaniach grupowych, na któr ych odkr ywałam nowe
wartości życia. Poprzez codzienną Eucharystię i Słowo Boże oraz rozważanie
Pisma Świętego
(tzw. Namiot Spotkania)
utrzymywałam stały kontakt z Bogiem, pogłębiając
swoją wiarę.

Podczas rekolekcji sami sprzątaliśmy, myliśmy naczynia
i korytarze oraz wykonywaliśmy dyżury, które w danym dniu
na nas przypadały, ucząc się odpowiedzialności za wspólne
dobro. Przez wspólną zabawę, pogodne wieczory, ogniska,
wycieczki i modlitwę nauczyłam się żyć wśród ludzi.
Rekolekcje te nie tylko pogłębiły moją wiarę, ale także nauczyły mnie, jak poprzez wspólne dobro dążyć do Boga, dając świadectwo innym.
I.
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Jedna z naszych parafianek Zosia
Szepczyńska w dość niecodzienny
sposób spędziła tydzień w swoim
życiu.

-

- Monika R.W połowie sierpnia odbyłaś pewną dość niespotykaną podróż
dokąd i w jakim celu?
Zosia Sz. Do Mołdawii z pomocą
humanitarną. W transporcie wieźliśmy lekarstwa, materace, łóżka
a także sprzęt medyczny.
Dlaczego pomoc Mołdawii jeśli u
nas jest także wielu potrzebujących?
Dlatego, że ci ludzie żyją w bardzo
trudnych warunkach. Nie można zapomnieć o tym, że choć w Polsce
jest ciężko to kilkaset kilometrów od
naszego kraju żyją ludzie, którzy
mają jeszcze mniej. Są to ludzie, którzy nie mają podstawowych środków do życia. Część z nich ma polskie korzenie i nadal czuje się Polakami. Są nam bardzo wdzięczni za
okazaną pomoc. A niestety organizacje z bogatszych krajów Europy
zachodniej do nich nie docierają.
W Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei
nie zapomina się jednak także o Polakach. Wraz z tą akcją organizowana była równolegle także pomoc dla
ofiar ostatniej powodzi.
Kto był organizatorem tej akcji?
Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, którego prezesem jest prof. Z. Chłap.
Jak doszło do tego, że zorganizowano tę akcję akurat dla Mołdawii?
Szef Stowarzyszenia – prof. Z. Chłap
spotkał się w czasie jednej z konferencji medycznych z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdawii, którego prezesem jest p. A. Bogucka. Profesor
w rozmowie dowiedział się o tym,
że potrzebują pomocy. W ten rejon
na stałe nie jeździ żadna inna organizacja więc postanowił zorganizować pomoc.
Powiedziałaś, że współpracowaliście z Polskim Towarzystwem Medycznym. To znaczy, że była to
pomoc Polakom?
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Polakom ale nie tylko. Także rdzennym mieszkańcom Mołdawii.
Co trzeba zrobić aby móc pojechać
do takiego kraju jak Mołdawia
z pomocą?
Aby wwieźć jakiekolwiek dary trzeba uzyskać zgodę rządu Mołdawii.
Takie pozwolenie uzyskuje się na
podstawie bardzo szczegółowej listy
rzeczy. Potrzebne są także wszelkiego rodzaju certyfikaty potwierdzające jakość, pochodzenie, sterylność
itp.
Kto zajmuje się rozdzielaniem
przywiezionych darów?
Specjalna komisja powołana przez
rząd Mołdawii. W obawie jednak, że
przekazane dary nie trafią do ludzi,
którzy tej pomocy najbardziej oczekują Profesor nie zgodził się na takie rozwiązanie i w konsekwencji
o tym gdzie zostaną przydzielone
dary zadecydowało Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii, którego decyzje aprobowała komisja rządowa.
Jakie miejsca odwiedziliście i do
kogo trafiły wiezione przez was
dary?
Jadąc przez Ukrainę załadowanym
samochodem ciężarowym, którego
właścicielem i kierowcą był nasz
parafianin J. Pasek nie zatrzymywaliśmy się praktycznie nigdzie aż do
Bielc (ok. 150 tys. miasto w Mołda-

-

wii). Odwiedziliśmy także oddaloną
o ok. 30km malowniczą miejscowość o nazwie Styrcza. Mieszkająca w niej Polonia mołdawska nazywa ją Małą Warszawą. Jest to wieś,
która w większości zamieszkała jest
przez Polaków. Niektóre dary trafiły
wyłącznie do Mołdawian np. do
Domu Pomocy społecznej w Bielcach czy przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Bielcach. Część
darów trafiła do Hospicjum domowego prowadzonego przez Polskie
Tow. Medyczne czyli przez lekarzy
polskiego pochodzenia, które w dużej mierze opiekuje się obywatelami Mołdawii polskiego pochodzenia
ale nie tylko. Część materiałów medycznych np. łóżka czy materace trafiły do kliniki neurochirurgii w Kiszyniewie - stolicy Mołdawii.
Co możesz powiedzieć o mieszkających w tym kraju ludziach?
To bardzo serdeczni ludzie, którzy
okazywali nam wiele sympatii i to
nie dlatego, że coś im przywieźliśmy.
Starannie przygotowywali się na
nasz przyjazd. Dowodem sympatii
było np. spotkanie z dziećmi z przedszkola dla niepełnosprawnych, które rodzice przyprowadzili po godzinach pracy przedszkola specjalnie
abyśmy się mogli z nimi spotkać.
Bardzo miło wspominam także spotkanie w Domu Pomocy Społecznej,

Lekarze ze Stowarzyszenia na spotkaniu z konsulem polskim w Kiszyniewie.
Od lewej przedstawiciele P
omocy Maltańskiej, K
onsul, prof
Pomocy
Konsul,
prof.. Z
Z.. Chłap,
p. A
A.. Bogucka, Z
Z.. Szepczyńska.
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w któr ym mieszka kilka tysięcy
osób. Najmłodsza z nich to 17 – to
letnia dziewczyna. Mieszkańcy tego
domu to zarówno osoby zdrowe nie
mające się gdzie podziać jak i chorzy psychicznie i fizycznie, choć to
nie jest szpital psychiatryczny, lecz
miejsce gdzie zapewnia się ludziom
opiekę. Problem stanowi brak kul
i balkoników umożliwiających poruszanie się, przez co część osób tylko dlatego nie wstaje z łóżek.
Co jest głównym problemem
mieszkańców tych okolic?
Brak bieżącej wody w mieszkaniach
a nawet szpitalach, które np. do dezynfekcji pozostawiającej wiele do
życzenia jeżeli chodzi o czystość pościeli używają nienajlepszych
środków chemicznych. Poczuliśmy
się bezradni i zaczęliśmy się zastanawiać jaki sens ma przywiezienie
np. 1000 par rękawiczek gumowych,
jeśli w szpitalu nie ma wody. Drugi
problem stanowi brak ogrzewania
i niska temperatura w mieszkaniach
w zimie (ok. 7 stopni ciepła).
Gazownie dostarczają tylko tyle gazu
aby nie zamarzły rury – zrozpaczeni
mieszkańcy przestali płacić za gaz
a wtedy gazownie odcięły im gaz.
Jednak pomimo tak wielu braków
mieszkańcy są czyści i schludni.
Przechodząc od tego co dla ducha
do tego co dla ciała powiedz co na
co dzień je się w Mołdawii?
Sklepy spożywcze są bardzo dobrze
zaopatrzone. Ale ludzi nie stać na zakup tych produktów. Mięso, wędlina jest bardzo droga i dlatego je się

Młodzież wraz z ks. S. Sokaczu.
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ją raz na kilka miesięcy.
Na co dzień Mołdawianie zjadają dużo jarzyn takich jak
np. kukurydza, pomidory czy
papryka. Maja także dużo winogron z których robią bardzo dobre wina. Smaczne są
także gołąbki owinięte w liście winogronowe.
Co jest narodową potrawą?
Mamałyga. Czyli coś na
kształt kaszy kukurydzianej
z różnymi sosami np. czosnkowym z dodatkiem smażonej ryby.
Co możesz powiedzieć
o Polakach w Mołdawi.
Dla tych ludzi bardzo ważny
jest kontakt z Polakami
i świadomość, że ktoś się
nimi interesuje i myśli o tym,
aby nie żyli w nędzy. Choć
Kościół w Bielcach
młodzi ludzie już prawie nie
mówią po polsku to starają
się nauczyć tego języka w
mu katechetycznym, który jest miejczym pomaga im między innymi
scowym centrum polskości. Przed
młody ksiądz od dwóch lat mieszok. trzema laty rząd Mołdawi zgodził
kający w Styrczy. Jest to ks. prosię wybudować kaplice przy niektóboszcz Stefan Sokaczu pochodzący
rych szpitalach. Jednak nie są to
z Bukowiny w Rumuni, który kończył
kaplice kościoła katolickiego.
polskie seminarium duchowne.
Dlaczego zdecydowałaś się pojeKsiądz ten zajmuje się kultywowachać do tego kraju?
niem polskich tradycji w tych luChciałam zobaczyć realia życia na
dziach. Ci Polacy czują silny związek
Ukrainie i w Mołdawii a także zobaz Polską i Kościołem katolickim.
czyć jak wygląda organizacja takieBardzo ważną osobą jest dla nich
go transportu. Bardzo brakuje w Stoksiądz, którego darzą ogromnym
warzyszeniu Lekarzy Nadziei młoszacunkiem i sympatią.
dych ludzi, którzy pomogliby tym
- Jak wygląda sprawowanie kultu i nastarszym, doświadczonym w organiuka religii katoliczacji tego typu akcji.
kiej?
Dziękuję za rozmowę.
- W Mołdawii jest niewiele kościołów katoZ Zosią Szepczyńską rozmawiała Monilickich. Na przykład
ka Rochowiak.
w Bielcach jest kościół
katolicki wypożyczony
Niestety nie mogliśmy zamieścić wspood Arian, w któr ym
mnień wszystkich odpoczywających.
odprawiane są Msze
Jednak jeśliby ktoś chciał na łamach gaśw. od około dziewięzety podzielić się ciekawymi wspomnieciu lat. Jednak prawniami z wakacji to postaramy się je wydopodobnie niedługo
drukować w następnych numerach.
umowa się skończy
A teraz bierzcie się do pracy i zacznijcie
i nie wiadomo co bęłowić już niestety nie ryby a dobre stopdzie dalej. Nauka relinie czego wam życzę!
gii odbywa się w doR.U
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OPOWIEŚCI SPOD ROZŁOŻYSTEGO DĘBU
Kolejne dni w naszej leśnej
wspólnocie mijały nad wyraz spokojnie i pracowicie. Ja wraz z Kubusiem
Łazikiem kończyłem porządkowanie
terenu wokół dębu, a pozostali nasi
bracia trudzili się nad upiększaniem
wnętrza naszego nowego, coraz piękniejszego domu. Wszyscy nie szczędzili siły, widząc, że upragniony koniec zbliża się coraz większymi krokami. Decyzją Wodza, każdy z nas miał
zamieszkać we własnym pojedynczym
pokoju, niektórzy kręcąc głowami mówili: “a co z naczelną zasadą wspólnotowości?”. “No właśnie, podchwytywali drudzy, czy ona na tym nie ucierpi?”. “Zaufajmy Wodzowi”, uspokajali
ci, którym pomysł Wodza wydawał się
być doskonałym. Tylko Wódz spokojnie, bez niepotrzebnego gorączkowania, łagodząc narastające emocje, niby
od niechcenia powiedział: “Znamy się
tak dobrze i wiemy o sobie niemal
wszystko. Przebywamy z sobą nieustannie przez wszystkie godziny dnia,
kiedy wspólnie pracujemy, posilamy
się, planujemy i organizujemy naszą
przyszłość..., tu na krótką chwilę urwał,
zamyślił się, po czym wolno z nutką
radości w głosie dodał, czy nawet odpoczywamy, dlatego uważam, że każdemu z was należy się miejsce do
chwili refleksji, zadumy, zastanowienia nad sobą, a przede wszystkim snu.
A jeżeli własny pokój miałby stać się
teraz powodem rozbicia naszej wspólnoty, lub naruszenia którejś z jej zasad, to myślę, że już dawno nasza
rodzina rozpierzchłaby się na wszystkie strony świata a nie dzieliła trudy,
niewygody i kaprysy losu, który, patrząc dzisiaj, na to wszystko co osiągnęliśmy jest dla nas, aż nader hojny
i łaskawy. Dlatego przypominam to,
o czym wszyscy dobrze wiecie:
“W jedności serc i umysłów tkwi nasza siła” oraz to, że nie większa wygoda jest dla nas zagrożeniem, ale złe
z niej korzystanie. Pamiętajcie bracia
i synowie moi kochani przez pracę
dla dobra innych oczyszczamy się
z egoizmu. Dlatego nie marnujmy dłużej tak cennego czasu i wróćmy do
swych zajęć, pamiętając, że tylko dobrze wykonana praca tak naprawdę
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jest twórcza. I tak oto troska Wodza,
by każdy z nas mógł wygodniej mieszkać, stała się przyczyną pierwszego,
na szczęście niegroźnego podziału. No
cóż takie są prawa w naszej wspólnocie, że każdy może jawnie wypowiadać swoje zdanie, zgłaszać wnioski,
propozycje, czy nawet zastrzeżenia,
a wszystko po to, by czuć się w pełni
odpowiedzialnym za całą naszą leśną
rodzinę. Wróciliśmy do swych zajęć.
Autorytet Wodza był niekwestionowany i każdy z nas wiedział, że jego
jakikolwiek pomysł czy plan działania,
zanim ujrzał światło dzienne, był na
wiele sposobów przemyślany, przeanalizowany i tylko wówczas wcielony
w życie, gdy spełniał jeden warunek niósł dobro wszystkim braciom naszej
wspólnoty. Tak było i tym razem. Dlaczego więc te obawy u niektórych
z nas? Myślę, że zmęczenie, a zarazem ten narastający niepokój jak potoczy się życie na nowym miejscu,
był głównym powodem budzących się
wątpliwości. Ale dość rozpisywania się
dłużej na ten tak naprawdę mało istotny temat. Według planów Wodza
każdy miał mieć nie tylko własny pokój, ale i własną pracownię, w której
by wykonywał niezbędne prace dla
dobra całej leśnej wspólnoty. Najwspanialej jednak prezentowała się sala
przeznaczona do wspólnych posiłków.
Po wymalowaniu ścian, podłogi i sufitu przypominała cudowną, wiecznie
zieloną łąkę, przez którą przepływał
szemrzący strumyk, nad którym unoszą się kolorowe motyle. Całość łąki
otoczona była szumiącym, pełnym życia i żywicznego zapachu lasem,
a nad nim rozciągał się bezchmurny
lazur letniego nieba i zatopione w nim
złote słońce. Wchodząc do naszej jadalni miało się wrażenie, że jest się
dalej na zewnątrz, pośród przyjaznej
natury, a nie w sercu sędziwego dębu.
Oprócz wymienionych już pomieszczeń
Wódz zaplanował dla nas salę przeznaczoną do wszelkiego rodzaju spotkań, obrad i dyskusji. Najwięcej jednak radości sprawiła nam sala, którą
najkrócej rzecz biorąc można by nazwać gimnastyczną, wyposażoną we
wszelkie niezbędne przyrządy służące

do utrzymania wysokiej formy i tężyzny. Bo jak powiedział Wódz: “wysportowany Leśny Ludek jest znacznie więcej wart, niż Leśny Ludek niesprawny i uparty ”. W dalszym planie
rozbudowy naszego nowego domu na
szczycie pnia dębu miał powstać mini
basen na okres letni, a w zimie miał
być zamieniony na lodowisko. Leśny
Ludek bowiem ma być całkowicie
sprawny i zahartowany na największe
próby i doświadczenia. Ale to oczywiście sprawa przyszłości.
No masz rozpisałem się
o wszystkim a zupełnie zapomniałem
o tym, co najważniejsze i co z pewnością Was o wiele bardziej interesuje. Otóż ptasie dyżury “wysiadywaczy”
dobiegły kresu. Z pewnością powiecie: “to świetnie, odpadł wam jeden
kłopot”. Otóż, niezupełnie. Nasze kukułcze “maleństwo” po wykluciu się
miało tak wielki apetyt, że nie mogliśmy nadążyć w dostarczaniu mu niezbędnego pożywienia. I znów nieocenionymi okazali się nasi skrzydlaci bracia, którzy dwoili się i troili, by zapełnić nieustannie otwarty dziób zbyt
szybko rosnącego ptaka, który choć
ciągle jeszcze bezradny i skazany na
pomoc z zewnątrz, swymi rozmiarami
znacznie już przerastał trudzących się
żywicieli. Ale jak to w życiu, wszystko ma swój początek i szczęśliwy
koniec, tak i u nas pewnego dnia
nasze już niebezbronne “maleństwo”
lecz dorosły ptak, wzbiło się ku górze
i odfrunęło gdzieś w nieznane. Jeżeli
więc usłyszeliście w czasie wakacji
kukanie, być może był to głos naszej
kukułeczki, która z pewnością w ten
sposób Was pozdrawiała. Bywajcie
zdrowi. Wielu radości i sukcesów
w nowym roku szkolnym w imieniu
Wspólnoty Leśnych Ludków życzy:
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Z LISTÓW
DO
REDAKCJI

skautowej w Oddziałach Ćwiczebnych
zdecydowały, że należy go rozpowszechnić i powierzyły przetłumaczenie podstawowego podręcznika twórcy skautingu
generała Roberta Baden - Powella p.t.
“Scouting for Boys” swemu członkowi
Andrzejowi Małkowskiemu.
W dniu 20 marca 1911r. zorgani“SPIŻOWY JUBILEUSZ HARCERSTWA
zowany został przy “Sokole Macierzy” we
BORKOWSKIEGO”
Lwowie pierwszy, kilkutygodniowy informacyjny kurs skautowy. Wzięło w nim
“ ... Jeżeli wasze harcerstwo miałoby być
udział około 200 słuchaczy. Pierwszy
bez Boga,
wykład wygłosił Andrzej Małkowski, któlepiej żeby go wcale nie było ... ”
ry zarazem przekazał całą treść przetłu(Baden Powell do Andrzeja Małkowskiego)
maczonej przez siebie książki. W wyniku kursu spośród młodzieży sokolej zorPoczątki światowego skautingu
ganizowane zostały dnia 22 maja 1911r.
przypadają na rok 1907, w którym to
we Lwowie trzy drużyny skautowe.
angielski generał Robert Baden –Powell
Pierwszą Lwowską im. naczelnika Kozorganizował obóz na wyspie Brownsea,
ściuszki objął Czesław Pieniążkiewicz,
gdzie za pomocą gier i ćwiczeń szkolił
drugą im. hetmana Chodkiewicza – Franmłodzież cywilną. Doświadczenia obociszek Kapałka i trzecią (żeńską) im. puzu wykorzystał do opracowania systemu
łkownika Platerówny – Olga Drohonowwychowawczego organizacji, który naska. Zostało zredagowane Prawo i Przyzwał skautowym od słowa “scout” – po
rzeczenie, wprowadzono stopnie (młoangielsku “wywiadowca”. Skauting zodzik, wywiadowca, ćwik, harcerz),
stał oparty na trzech szeroko rozumiaksiądz Kazimierz Lutosławski zapronych zasadach wyrażających jego podjektował harcerski krzyż.
stawowe prawa i przekonania. Są one
Najstarszą drużyną w naszym
określone jako: “służba Bogu”, “służba
mieście jest 1 KDH im. Jana z Kolna dziainnym”, “służba sobie”.
łająca przy Zespole Szkół Mechanicznych
Wychodzący we Lwowie dziennik
Nr 1 (Aleje Mickiewicza) (w latach 1937“Słowo Polskie” 16 i 17 listopada 1909 r.
1939 działał w niej m.in. harcerz borkowwydrukował dwa artykuły Edmunda Naski Dh. Władysław Surówka). W Krakoganowskiego o angielskiej organizacji
wie już w 1912 r. było 400 skautów
młodzieżowej. Materiały te trafiły do rąk
w 9 drużynach. W 1913 roku 11 drużyn
sekretarza “Sokoła” – Stanisława Biegi,
żeńskich skupiało 320 skautek, (w maktóry z kolei w czasie pertraktacji z “Załopolsce ok. 4.500 skautek i skautów).
rzewiem” przekazał je do ewentualnego
Do Podgórza skauting przywędrował
wykorzystania. Władze tej organizacji, po
16 listopada 1911 r., kiedy to Druh Stadokładniejszym zapoznaniu się z otrzynisław PIGOŃ (późniejszy profesor filomanym materiałem, mając na widoku
logii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiezastosowanie pewnych metod pracy
go) założył w Prokocimiu drużynę im. ks. Stanisława Brzóski. Trzy
dni wcześniej przy VI
Gimnazjum (obecnie IV
Liceum Ogólnokształcące) powstał zastęp
o nazwie “Kruk”, który
dał początki “Jedynce
Podgórskiej” (okres
próbny tr wał ok. 1,5
roku – tak dawniej zaSpała, rok 1935 – harcerze borkowscy podczas Jubileuszokładano drużyny).
wego Zlotu Harcerstwa Polskiego (25-cio lecie), drugi od
Przed czterdziestu laty,
lewej Kazimierz Wardas, trzeci Ryszard Stefański, piąty Stakiedy pełniłem funkcje
nisław Doleżal, z tyłu Tadeusz Starzec.
drużynowego “Borkow-
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skiej Gromady Wilczków” próbowałem
natrafić na ślad początków skautingu
w naszej parafii. Często wypytywałem
oto swoich dziadków (Franciszkę i Ignacego Kantorów), którzy już w okresie zaborów byli mieszkańcami Borku Fałęckiego. Dziadek w dzieciństwie chorował
na nogę, mając kilkanaście lat uczestniczył w zajęciach rehabilitacyjnych lekarza krakowskiego - dr. Henryka Jordana.
Wielu ćwiczących tam chłopców (I Pułk
Dzieci Krakowskich) działało później
w Sokole, Strzelcu, Skautingu, Zarzewiu.
Dom nasz odwiedzało dużo osób, których młodość przypadała na początek
dwudziestego wieku, wszyscy mówili że
widywali przed pierwszą wojną skautów
podczas zajęć na “Borkowskich Błoniach” ale czy to był regularny zastęp
trudno powiedzieć. Borkowskie Błonia
w tamtym okresie były olbrzymie, teren
ten często wykorzystywano do organizowania przeróżnych ćwiczeń wojskowych. Wzmianki takie są w dokumentach z okresu króla Jana III Sobieskiego
a także Tadeusza Kościuszki. Zresztą i za
naszych czasów odbywały się tu ćwiczenia Pułku Ułanów stacjonującego w Kobierzynie czy w późniejszym okresie 6
Pułku Piechoty Górskiej z Pychowic
(dawniej KBW).
Ruch skautowy na ziemiach polskich zyskał popularność przede wszystkim jako
forma przygotowania młodzieży do walki zbrojnej o niepodległość. Druh Tadeusz Mitera w kronice “Jedynki Podgórskiej” wspomina jak w latach 1912 – 1913
szli skauci razem ze “Strzelcem” na ćwiczenia do Borku Fałęckiego. Większość
drużynowych w początkach sierpnia
1914 r. na pierwsze wezwanie Józefa Piłsudskiego wstąpiło do organizowanych
przez niego szeregów. Nie tylko zresztą
drużynowi, bardzo wielu starszych chłopców często wprost z obozu letniego zgłaszało się do Legionów, np. z 3 Krakowskiej DH wstąpili do Legionów wszyscy
starsi członkowie tej drużyny.
Na Borkowskich Błoniach odbywały się
również wycieczki, biwaki i imprezy
skautowe. W przededniu wojny w czasie Zielonych Świąt 1914 r. zorganizowano tu pod kierunkiem Olgi i Andrzeja
Małkowskich ćwiczenia dla drużynowych krakowskich (“Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939” – Wacław Błażejewski, str. 52).
Przy tezie, że w Borku Fałęckim były
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przed 1914 rokiem próby zorganizowania skautingu podtrzymuje mnie rozmowa z mieszkanką Łagiewnik Panią Piskulą, która opowiadała, “ ... że Jej starszy
brat chodził na spotkania do Borku. Mieli kapelusze, laski skautowe i karabinki
na ćwiczenia. Rodzice nie bardzo pozwalali na te spotkania bo już zanosiło się na
wojnę ...”
Udokumentowaną działalność harcerską Borek Fałęcki ma dopiero od września 1931 r., kiedy to proboszcz naszej
parafii ksiądz Adolf ZAGRODZKI (który
zajmował się też “Sokołem”) nawiązał
kontakt z ówczesnym Komendantem
Podgórskiego Hufca Druhem hm. Tadeuszem Miterą prosząc go o pomoc
w zorganizowaniu na terenie “bloków
solvayowskich” zastępu skautów – zastęp przyjął nazwę “Puchacze”. Latem
1932 r. “Puchacze” wyjechali na obóz
szkoleniowy do Leluchowa k. Krynicy.
W dniu 12 grudnia 1932 r. Rozkazem Chorągwi Krakowskiej została utworzona
Pierwsza Borkowska Drużyna Harcerzy
im. Zawiszy Czarnego. Pierwsza Borkowska była szóstą drużyną harcerską w
Podgórzu. Przed nią oprócz I DS w Prokocimiu (r.z. 1911) i 1 Pg DH-y przy VI
Gimnazjum (r.z. 1913) działały już 12 DHy w Podgórzu (r.z. 1920) i 19 Rzemieślnicza DH w Podgórzu (r.z. 1920/21). W roku
1928 rozpoczęto organizowanie drużyny
harcerzy na Krzemionkach (5 Pg DH-y).
Od 1924 r. działa również w Podgórzu
drużyna harcerek (9 DH-ek im. Henryka
Sienkiewicza). Rodowodem od 1912
roku szczyci się też Szczep “Dzieci Pioruna” (przy Zespole Szkół Łączności na
ul. Zielnej). Szkoła ta została przeniesiona do Podgórza z dzielnicy Kleparz
w 1968 r.
Przed II Wojną Światową (w latach 1931
– 1939) zorganizowane zostały jeszcze
drużyny harcerskie na Woli Duchackiej,
Dębnikach, Piaskach Wielkich, przy
obecnym Zespole Szkół Mechanicznych
Nr 2 (17 KDH) oraz w Podgórzu (2 Pg DHy przy ul. Zamoyskiego i 3 Pg DH-y przy
ul. Sokolskiej).
Borek Fałęcki od 1933 roku posiadał
także dwie gromady zuchowe : żeńska
“Krasnalek” (druga na terenie Podgórza) z drużynową Anną Florkówną oraz
męska “Wilczki” (trzecia na terenie Podgórza) z drużynowym Władysławem
Surówką. W roku 1938 Druhna Anna
Marszałek – Struś założyła zastęp
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Borek Fałęcki, rok 1933 – harcerze I BDH im. Zawiszy Czarnego, pośrodku w kapeluszu skautowym drużynowy Druh phm. Jan DAMAS.

“Grzmiący Potok”, który po roku miał
przekształcić się w drużynę harcerek, niestety wybuch II Wojny Światowej przerwał
okres próby.
Wśród sąsiadujących z nami parafii najwcześniej harcerstwo dotarło do Łagiewnik gdzie w 1934 roku harcerze borkowscy - Druhowie Leszek Połomski i Zdzisław Kucielski zakładają 1 Łagiewnicką
DH (później 15 Pg DH-y im. Tadeusza Rejtana). W styczniu 1945 r. harcerki borkowskie są założycielkami drużyn w Swoszowicach – 47 DH-ek (Druhna Stefania Wronówna – Pogoń) oraz w Kurdwanowie –
55 DH-ek (Druhna Lucyna Kantor – Muszyńska). Po reaktywacji harcerstwa (w
latach 1949-1956 komuniści wprowadzili
zakaz działalności ZHP) powstaje harcerstwo w Kobierzynie gdzie w 1969 roku
miałem zaszczyt być założycielem Szczepu “Z Dębowego Lasu” im. gen. Henryka
Dąbrowskiego. Kilka lat wcześniej zakładali tu drużyny hm. Elżbieta Więckiewicz
– Kwiatkowska i pwd. Marek Dąbrowa.
W prowadzeniu Szczepu “Z Dębowego
Lasu” pomagało mi wielu harcerzy borkowskich m.in. nieżyjąca już dziś Druhna
Eleonora Burliga i phm. Janusz Gawlik.
W roku 1972 Szczep mój rozpoczął również działalność na Zalesiu (gdzie wybudowano nową Szkołę Podstawową – Nr
40). W latach 1962 –1965 harcerki borkowskie Krystyna Witkowska i phm. Danuta
Kubicz - Szymańska były założycielkami drużyn zuchowych na nowym osiedlu – Kliny. Nasze harcerki i harcerze zakładali też drużyny w Pychowicach m.in.
drużynę harcerek prowadziły tutaj Druhny Danuta Marona i Elżbieta Kornaga.
W lutym 1974 roku Druhna hm. Barbara

Kucharska założyła przy Szkole Podstawowej Nr 62 Szczep “Wiślanie” im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który
prowadziliśmy wspólnie przez 19 lat (dojeżdżając na zbiórki z odległych o 90 km.
K atowic). Ze Szczepem “Wiślanie”
współpracowało również wiele harcerek
i harcerzy borkowskich, tutaj przy 28 Pg.
DH-skiej im. Mateusza Rysakowskiego w
latach 1981 – 1992 działały dwa zastępy
kontynuujące tradycje borkowskie
“Grzmiący Potok” oraz “Puchacze”.
W latach 1979 – 1983 Szczep “Wiślanie”
prowadził działalność także na terenie
Szkoły Nr 54 w Kostrzu. Dziś Światowa
Organizacja Ruchu Skautowego działa w
ponad 150 państwach i skupia około
17.000.000 skautek i skautów.
Osobom, które interesują się historią
harcerstwa borkowskiego, polecam mój
artykuł w “Posłańcu Zwycięskiej” Nr 1/
10 z 1998 roku oraz cykl gawęd z historii
harcerstwa borkowskiego publikowanych na łamach “Posłańca Zwycięskiej”
w latach następnych. Sympatyków zapraszam na ognisko z okazji “Spiżowego
Jubileuszu” planowane na miesiąc
wrzesień b.r.
Tradycyjnie łączę dla wszystkich czytelników “Posłańca Zwycięskiej” harcerskie
pozdrowienie Czuwajmy i śląskie
Szczęść Boże.
Hm. R. Jacek KUCHARSKI HR
Katowice, 19 kwietnia 2001 roku.
Autor zastrzega sobie prawa autorskie niniejszego opracowania, jak i poprzednich oraz prosi czytelników “Posłańca Zwycięskiej” o nie kopiowanie.
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Jesienny POSŁANIEC dla Dzieciaków
KOCHANI MALI CZYTELNICY !
Wszak rozpoczęliście naukę w niejednej szkole.
Na czołach widać krople potu, pracujecie z mozołem.
I choć w uszy niewesołe ze świata wieści wpadają,
Dzieci mają to do siebie, że się uczą bawią i uśmiechają.
Otoczone stale Bożą troską, czułością i miłością,
W tym roku współzawodniczcie ze sobą w drodze do świętości.
Świętość to powód dla wszystkich do radości i świętowania.
Zapewne nie jest niczym innym jak szczytem dobrego wychowania.

Chrystus Was kocha, Bardzo kocha. Nie dajcie się zwieść diabłu. On jest czujny chętnie poluje na dusze, dzieci także. Wie,
ze mimo wszystko zaczną gorliwie się uczyć, słuchać wykładów nauczycieli na lekcjach, pilnie odrabiać zadania, pomagać sobie wzajemnie. I tak dzień po dniu diabeł będzie cierpliwie wyczekiwał, kiedy uczeń coraz bardziej zmęczony przestanie się uśmiechać, popadnie w melancholię. Skupi całą
swoją energię właśnie w tej chwili. Będzie drążył, wlewał niechęć, strach, niepewność, aż osiągnie swój cel. Pomoże Wam
Matka Najświętsza. Październik jest zawsze miesiącem różańcowym. Odmawiajcie różaniec. Proszę odmawiajcie codziennie choć jedną cząstkę. Nie ma skuteczniejszej broni jak różaniec. Diabeł nie będzie miał do Was dostępu.
Marysia

Nie wszyscy chętnie wracali do szkoły. Ba, nawet nie chcieli
o niej słyszeć, aż nie przekroczyli z konieczności progów szkolnych. Osobiście spotkałam się z taką reakcją uczniów. I nie
dziwię się. Szkoła to nie wakacje! Chciałabym dodać Wam
wigoru i otuchy. Zaufajcie Chrystusowi. Wyobraźcie sobie, że
jesteście na pustyni. Gdzieś tam daleko widnieje oaza,
a w niej szkoła. Musicie codziennie pokonywać trudności w postaci odpytywań, klasówek, testów.
Jedne są łatwiejsze a inne trudniejsze, jeszcze inne wydawałoby się
całkiem nie wykonalne. Wędrując
odwróćcie się czasem do tyłu.
Zobaczycie ślady dwóch par stóp,
a niekiedy tylko jednej, jedynej. Pamiętajcie, że to będą ślady stóp
Chr ystusa, któr y w najtrudniejszych dniach lęków, zmagań, cierpień, udręki, że gdzieś wszystko
uleciało z pamięci, będzie niósł
Was Mali Czytelnicy w ramionach.

NIE POTRAFIĄ SIĘ MODLIĆ.
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MARNUJ CZAS
Z PANEM BOGIEM.
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NIE STARAJ SIĘ
ZBYT MOCNO.

ZAGADKI:
1. dla Mniejszych czytelników: Jaką postać przybrał szatan w raju?
2. dla starszych: co oznacza imię Izaak? Odp. znajdziesz w ks. Rodzaju

KUPON K
ONK
URSOWY NR 4/2001
KONK
ONKURSOWY
Imię ................................. Nazwisko ........................................
Z KRZYŻÓWKI zamieszczonej w poprzednim
numerze dowiedzieliśmy się, że:
naszym hasłem na wakacje jest:

RADOŚĆ I ZGODA

Adres ...........................................................................................
1 ..................................................................................................
....................................................................................................
2 ..................................................................................................
....................................................................................................

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

Msze Św.:
w Niedziele i Święt
a:
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

WARTO..... PRZECZYTAĆ
“...najczęściej można spotkać Cię
nad przepaścią lukrowaną
gdy przez dziurawą kładkę
przeprowadzasz dwoje dzieci...”
( A.Ziemianin )
Szanowny Czytelniku. Czy wierzysz, że istnieje ktoś, kto stale czuwa nad
tobą, podąża za tobą ścieżką, po
której kroczysz, chroni i daje poczucie bezpieczeństwa? Czy
wierzysz, że Bóg pochyla się
nad twoimi problemami
i spieszy ci z pomocą zawsze, kiedy tylko tego potrzebujesz, wysyłając Swego
anioła. Właśnie o tym jest
książka Anselma Grüna
“Każdy ma swego anioła”/*
Ojciec Grün – benedyktyn
i terapeuta – w dwudziestu
czterech historiach opowiada w przepięknych obrazach o tym w jaki
sposób anioły ingerują
w sytuację, która zdaje się człowiekowi bez wyj-

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
św.. o godz. 14.00
14.00. Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych
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

ścia, w jaki sposób chronią i bronią ludzi,
jak otwierają im oczy na drogę, która prowadzi ich w życiu.
Jest tu więc i opowieść o Aniele Stróżu,
Aniele, który uzdrawia i udziela nam rad,
Aniele, który prowadzi ku zmartwychwstaniu i unosi nas do nieba. Autor posługuje
się zapisanymi w Biblii opowieściami
o aniołach, które spieszyły ludziom z pomocą i które wskazywały im drogę.
Anioły, o których opowiada Biblia, pokazują, że uzdrawiająca bliskość istnieje we
wszystkich sytuacjach naszego życia. Bo
każdy człowieka ma swojego anioła. Bóg
wspiera nas przy pomocy anioła, który jest
w nas, w naszym sercu, w naszych myślach
i w cichych impulsach naszej duszy.
Każdy człowiek ma swojego anioła. I o tym
właśnie jest ta książka.
“... mojego Anioła Stróża nie widać
choć nie zazdrości archaniołom
nie strzeże nikogo jak na obrazku
przewraca kładkę po której idę
rzuca w przepaść na zbitą głowę
wyciąga za nogawki
pyta – jak leci... “
(ks.Jan Twardowski “nie Anioł Stróż”)

książkę dla Was przeczytał
K@cper (z małą pomocą swojego Anioła
Stróża)
Anselm Grün “Każdy ma swego anioła”
Wydawnictwo “Znak” Kraków 2001

K ażdy numer „Posłańca” wydawany jest dzięki ofiarom parafian, składanym przy jego dystr ybucji - Bóg zapłać
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koszt druku ok. 1 zł 30 gr

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 ,
J . C h m u r a , E . N i e m i e c , J . N i e m i e c , J . i 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 26 222 41 Oddano do druku 4 X 2001.
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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