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Słowo ks. Proboszcza
Drodzy Parafianie!
Po wakacjach i urlopach rozpoczynamy znowu kolejny etap wzrastania i kształtowania samych siebie. Dzieci
i młodzież rozpoczyna nowy rok szkolny i akademicki.
Wszyscy każdego dnia podejmiemy wysiłek i zmaganie się ze sobą, czasem z choroba cierpieniem, a nawet z samotnością. Nie wolno nam jednak nigdy rezygnować z wierności Bogu, a tak naprawdę z wierności
naszemu powołaniu. Chciejmy jeszcze raz pomyśleć
zastanowić się i przypatrzeć powołaniu swojemu.
Powołanie do służby kapłańskiej
„Szczególnym powołaniem do służby Bożej jest powołanie kapłańskie. Jest darem i równocześnie odpowiedzią na ten dar. Słowa „Pójdź za mną” Jezus kieruje do ludzi, którzy żyją w konkretnym środowisku:
w rodzinie, w parafii. Stąd też odpowiedź na powołanie zależy w dużej mierze od świadectwa rodziny i
parafii. Całe środowisko jest odpowiedzialne za wzrost
i jakość powołań kapłańskich. Nieodzowna przy tym jest modlitwa o powołania, jak również o świętość życia powołanych
do służby kapłańskiej”.
Powołanie i posłannictwo świeckich
„Świeccy są posłani przez Boga do świata, „aby być «solą ziemi», nadawać światu ewangeliczny smak, przemieniać i
uświęcać świat od wewnątrz, na sposób zaczynu, oświetlać
wszelkie drogi po których kroczą, światłem wiary, nadziei i
miłości”.
Powołani do praktykowania miłości miłosiernej
„Chrześcijanin musi dzielić smutki i niepokoje innych, a także,
pomagać im, zwłaszcza ubogim i cierpiącym. Przyjmij z nowym
entuzjazmem dar miłości, którą twój Pan ci ofiaruje i do której
cię uzdalnia. Ucz się od Niego treści i miary miłości”.
Powołani do zachowywania hierarchii wartości
„Pielgrzymujący do ojczyzny niebieskiej, powinni szukać i
dążyć do tego, co w górze jest. Przez to bynajmniej nie zmniejsza się, lecz raczej wzrasta dla nich doniosłość zadania i
współpracy z wszystkimi ludźmi w budowaniu świata bardziej ludzkiego.”
Powołani do modlitwy
„Panie naucz nas się modlić. Uczeń Chrystusa powinien prosić o dar Ducha Świętego, a On da to, co najpotrzebniejsze”.
Powołanie do życia konsekrowanego
„Życie konsekrowane znajduje się w sercu Kościoła, jako
element o decydującym znaczeniu misji, ponieważ wyraża
najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenia
całego Kościoła – Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym
Oblubieńcem”.
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Powołani do życia w nadziei
„Sobór Watykański II przypomina nam o właściwym wykorzystywaniu obecnego czasu i kroczeniu drogą żywej wiary,
która wzbudza nadzieję i równocześnie wzywa, abyśmy budzili w innych nadzieję pełnej szczęśliwości w Bogu, bo Pan
jest celem ludzkich dziejów, weselem wszystkich serc i pełnią ich pożądań”.
Powołani do samotności
„Osoby samotne, które nie mają dodatkowych obowiązków
rodzinnych, mogą przedsięwziąć te, które podejmuje Kościół”.
Powołani do naśladowania Maryi
„Maryja jawi się nam, jako obraz Kościoła, któr y karmiony
nadzieją, uznaje zbawcze i miłosierne działanie Boga, i w
Jego świetle odczytuje własną drogę i całą historię, pomaga
nam interpretować również dzisiaj to, co się wydarza, w odniesieniu do Jej Syna Jezusa”.

Kolejne dni, tygodnie i miesiące niech będą okazja do refleksji dla nas wszystkich. Możemy jeszcze wiele uczynić, aby
jak najlepiej wypełniać powołanie, które zlecił nam Pan. Dzieciom i młodzieży życzę nowego zapału, wiary i entuzjazmu
do wypełniania swojego powołania. Rodzicom i wszystkim
dorosłym życzę odkrywania darów Ducha Świętego, które
pomogą wypełniać ich życiowe powołania.
Zachęcamy do włączenia się do grup i zespołów parafialnych,
tam można pogłębiać wiarę i wiedzę religijną. Przyjdź sam,
z sąsiadką i sąsiadem, przyjaciółką i przyjacielem. Parafia czeka na Ciebie.
ks. Grzegorz Szewczyk
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Szybko minęły wakacje, dla wielu skończył się okres urlopów.
Teraz powrót do pracy, do szkoły, jedynie studenci mają jeszcze
kilka tygodni wolnego. Rozpoczyna się czas powakacyjnych wyzwań. Mamy nadzieję, że wielu z Was tego lata wypoczęło i odzyskało nie tylko siły ciała, ale także moc ducha. Do tematu numeru nawiązuje nasza okładka – Anioł Stróż czuwał nad nami
podczas wypoczynku, nie opuści nas również w czasie wypełniania obowiązków szkolnych i zawodowych.
Wypoczywaliśmy na rodzinnych wyjazdach podczas urlopów, dzieci i młodzież miały okazję udać
się na kolonie organizowane przez naszą parafie. Dla wielu młodych był to również czas rekolekcji – na rekolekcje oazowe udało się z naszej parafii 80 osób
– najwięcej w całej Archidiecezji Krakowskiej. Jeden z turnusów rekolekcji prowadził ks. Mariusz Słonina. Niektórzy zdecydowali się w te wakacje na pielgrzymkę, swój trud drogi powierzając Maryi w wielu intencjach. To tylko niektóre z form wypoczynku, z którego w tym roku korzystaliśmy. Wracając do tych
radosnych chwil sporo miejsca w tym numerze poświęcamy
relacjom z wakacji na stronach: „Parafia na wakacjach”. A jako,
że trzeba teraz wracać do pracy i nauki warto zastanowić się
nad lenistwem – pomogą nam w tym refleksje ks. Rafała Starzaka, od najbliższych tygodni studenta KUL-u.
Mimo wakacji w parafii duży „ruch”. Mamy zmiany księży i sióstr,
nasz parafianin przyjmuje śluby wieczyste, na nowo zaczynają
działać po przerwie parafialne grupy – dziecięce, młodzieżowe
i dla dorosłych. Zachęcamy do włączenia się w te grupy i wspólnoty – na stronach naszego pisma podajemy termin spotkań
oraz osoby, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania
o nich informacji. O życiu parafii, o wydarzeniach i ważnych

dla naszej wspólnoty uroczystościach będziemy się dowiadywać w nowym cyklu: „Wydarzy się” - znajdziecie tam państwo
wydarzenia, o których warto pamiętać i w nich uczestniczyć,
podane dane (termin, miejsce) dotyczące nich pomogą wam
czynnie uczestniczyć w życiu naszego Kościoła lokalnego.
Starając się urozmaicać naszego „Posłańca Zwycięskiej” postanowiliśmy, że w każdym numerze będzie się pojawiać „Pytanie
numeru” - dotyczyć ono będzie tematu, z którym
związany jest dany okres, wydarzeń ważnych dla
naszego życia. Odpowiadać będą parafianie.
Pragniemy aby jak najwięcej z Was włączyło się
w działanie naszego pisma, w życie parafii. Często ludzie mówią, że oni nie chcą nigdzie działać, bo nie chcą
się „pokazywać”, ci sami ludzie dziwią sie potem, że z braku
rąk do pomocy i działania te same osoby angażują się w wiele
grup i animują je. W naszej parafii jest wiele miejsc, gdzie można włączyć się w pomoc innym, choćby grupa charytatywna,
są wspólnoty modlitwy, pomocy uzależnionym.
Cieszymy się, że tak szybko po wakacjach udało nam się wydać ten numer. Zachęcamy wszystkich do lektury, dzieci niech
zaglądną na swoje strony – mogą wygrać ciekawą nagrodę. Czekamy na wasze e-maile (poslaniec@katolicki.net), na listy (z
tyłu kościoła jest skrzynka „Posłańca Zwycięskiej”. Chętnych do
pisania, do podzielenia się ciekawym zdjęciem lub innej pomocy (korekta, ciekawe uwagi) prosimy aby zgłaszali się do
duszpasterzy lub do nas napisali. Kolejny numer „PZ” ukaże się
w drugiej połowie listopada.
Redaktorzy
odpowiedzialni

OD REDAKCJI

PYTANIE NUMERU
Dlaczego do szkoły z radością wybierają
się wyłącznie pierwszoklasiści?
Odpowiada nasza parafianka - Alina
Górecka, nauczycielka dyplomowana z
15-letnim stażem pracy, ucząca w jednej
z krakowskich szkół.

Szkoła na os. Jugowice (foto: PP)

Pierwszoklasista to brzmi „dumnie”. Dumni są rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i ta
atmosfera czegoś „nadzwyczajnego”, czegoś ważnego, w naturalny sposób udziela
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się sześciolatkowi, wokół którego zaczynają się rodzinne rozmowy, mnóstwo
szkolnych zakupów i cały ciąg przygotowań do 1 września.
Dziecko w dniach poprzedzających ten
najważniejszy żyje w rytmie przygotowań
do wielkiej przygody - bo w rzeczywistości
przypomina mu to baśniową wyprawę „na
nieznane lądy”. Jest też odpowiednio przygotowane przez rodziców, którzy wcześniej
opowiadali mu o spotkaniach z kolegami i
koleżankami w szkole, miłej pani, ładnej
klasie.
To właśnie ta atmosfera ma często bezpośredni wpływ na pozytywne emocje towarzyszące dziecku przed pójściem do szkoły. Ciekawość nowego, radość spotkania z
innymi, często nieznajomymi, kolegami,
książki inne niż te, z którymi do tej pory
miało się do czynienia, nowy tornister,
kredki, buty, stroje, słowem kolorowy zawrót głowy powoduje, że nawet naturalny
odruch niepokoju czy lęku schodzą na plan
dalszy. W takiej atmosferze pierwsze dni
w szkole jawić się muszą dziecku jako coś
wspaniałego ciekawego radosnego, co wy-

zwala ogromną motywację do uczestniczenia w zajęciach.
Potem z każdym dniem, tygodniem, miesiącem wszystko staje się bardziej zwyczajne, znane i przewidywalne. Na dodatek
nowy plecak nie jest już nowy, piórnik się
zdekompletował, a książki nie budzą już
takiego zainteresowania. Wtedy dziecko
zaczyna dostrzegać pewne niedogodności
jakie niesie za sobą obowiązek szkolny, ma
chwile znudzenia i nie ma już tej euforii,
jaka towarzyszyła mu w pierwszym dniu
szkoły. Przychodzi czas, gdy dziecko zamiast w szkole chciałoby być z rodzicami
w domu, ale to rodzice muszą przekonać
dziecko, że przebywanie w szkole pozwoli mu poznać wiele ciekawych rzeczy, przeżyć fantastyczne przygody, zaprzyjaźnić się
z kolegami. Na pewno pomoże rozmowa
z nauczycielem, który pomoże dziecku
przełamać powstałe bariery. Należy powoli
wprowadzać go w nowe zadania, aby w
przyszłości szkoła nie była przymusem lecz
ciągłym odkrywaniem nowego, poznawaniem przydatnych wiadomości.
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ZMIANY KAPŁANÓW I SIÓSTR W NASZEJ PARAFII

Z ŻYCIA PARAFII

Ks. Józef Łędzki został mianowany przez Ks. Kardynała proboszczem w Libertowie. Za pięć lat pracy duszpasterskie w
naszej parafii ks. Józefowi składamy serdeczne podziękowania. Na nowej parafii życzymy Bożego Błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej Zwycięskiej.
Ks. Rafał Starzak został skierowany przez ks. K ardynała na
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękujemy
za dwa lata pracy w naszej parafii, za opiekę nad ministrantami, za troskę o młodzież. Życzymy obfitych darów Ducha
św. i opieki Matki Bożej Zwycięskiej. Ks. Rafał nie zrywa z
nami całkowicie łączności - nadal będzie mieszkał w naszej i mamy nadzieję, że w wolnych chwilach będzie przybywał do parafii i pomagał w pracy duszpasterskiej. Na te
łączność bardzo liczymy. Szczęść Boże w nowym etapie
życia kapłańskiego.

PAMIĘTAMY!
Pan powołał ks. prałata Józefa Kołodziejczyka do siebie w piątek 1 września 2006 roku - to znamienne, że
wielki czciciel Serca Jezusowego odszedł w I piątek miesiąca. Pamiętamy
Jego zatroskanie, byśmy codziennie odmawiali Akt osobistego poświęcenia się
Sercu Bożemu. Dziękujemy Bogu za
wzór Kapłana Wielkiego Formatu. Budował nas swoją wiarą, umiłowaniem mo-

S. Anna Zagajewska po roku pracy w naszej parafii, decyzją Matki Prowincjalnej SS. Franciszkanek Rodziny Maryi została przeniesiona na inną placówkę do Przemyśla.
Za pracę z Dziećmi za wszelkie dobro serdecznie Siostrze
dziękujemy. Bóg zapłać. Niech Matka Boża Zwycięska ma
w Swojej opiece.
W miejsce Ks. Rafała do naszej parafii został skierowany
do pracy duszpasterskiej Ks. Stanisław Czernik kapłan wyświęcony w tym roku. Serdecznie Go witamy i życzymy
Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej a szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą .
W miejsce s. Anny została skierowana do naszej parafii s.
Maria Moskała. Serdecznie Witamy i życzymy błogosławieństwa w pracy związanej przede wszystkim z katechizacją dzieci.

dlitwy i wielką gorliwością duszpasterską. Ks. Prałat zmarł w 86 roku życia
a w 62 roku w kapłaństwa, zawsze oddany Bogu kościołowi i archidiecezji,
wszędzie gdzie był dawał się poznać jako
„Verus Izraelita” sumienny, dokładny w
sprawowaniu liturgii. Wymagał bardzo
dużo od siebie, ale i od innych - „to jest
moją chyba wadą” - mówił - „że jestem
za dokładny”. Przez 35 lat gorliwie służył
w naszej parafii. Dlatego cieszył wielkim
szacunkiem parafian. Tak wiele dobra
uczynił dla tej parafii i tego kościoła...

Pamiętajmy o tym wszystkim, co uczynił
dla nas i naszej parafii ksiądz Prałat.

Po ludzku, samotny zasnął na zawsze
Dla Boga, ze służby powrócił syn
Po ludzku, smutek pozostał i ból
Do Boga, radość i szczęście wniósł
Przeszedł przez życie waleczny bój
O każdą duszę czystą gotów walczyć
I jemu także przyszło toczyć bój
Zwycięski bój o życie wieczne
Wpatrzony w serce Miłosiernego Boga
Do Jego tronu kroczy nieśmiało
I kartę swoją niesie wyplecioną
Dobrymi uczynkami wypełnioną
Do płaszcza Matki swej Maryi
Kładzie twarz zmęczoną
To ona na każdym zakręcie życia
Niosła mu miłość niezwyciężoną
W Anioła swego stróża
Wtula swe ramiona
Niewidzialnego przyjaciela
Właśnie dziś poznać pora
Ze służby strudzony powrócił
Ostatnie słowo, gest i łza opuszczona
Nabożna misja kapłańska
na zawsze zakończona.

Grób ks. Prałata (foto: AP)

4

P O S Ł A N I E C Z W YC I Ę S K I E J

3/2007

(61)

CIEKAWOSTKI O ORGANACH W NASZYM KOŚCIELE
Organy do naszego kościoła zostały sprowadzone z ziem „ zachodnich” w II połowie lat 50 –tych XX wieku. Instrument ten
posiadał kontuar Żebrowskiego /czyli miejsce, przy którym zasiada organista/ zde-

montowany z Kościoła Mariackiego w Krakowie. W 1972 roku pan Henryk Siedlar
przeprowadził kapitalny remont organów,
dokonano wtedy wymiany kontuaru oraz
rozszerzono dyspozycję organów z 2 do 3
manuałów (klawiatura ręczna). Obecnie
organy posiadają 39 głosów. Traktura gry
(mechanizm przenoszący ruch klawisza
na wentyle otwierające dopływ powietrza
do poszczególnych piszczałek) jest elektro-magnetyczna.
Szczegółowe informacje dotyczące organów w naszym kościele znaleźć można na
stronie: www.organy.art.pl/instrumenty
(należy wpisać miejscowość – Kraków,
miejsce – Borek Fałęcki).

Dlaczego remont organów?
Odpowiada s. Dorota (organistka):
Pierwszym sygnałem, że należy przeprowadzić remont organów w naszym kościele, było zerwanie się i całkowite zniszczenie jednego z miechów, doprowadzającego powietrze do piszczałek. Nie udało się
go naprawić i musiał zostać wykonany
nowy miech. Istniała obawa, że to samo
stanie się z miechem drugim. Poza tym,
wzywaliśmy bardzo często organmistrzów
do nagłych usterek, które bardzo utrudniały granie, a nieraz wręcz uniemożliwiały.
Poprosiliśmy Komisję Archidiecezjalną do
spraw instrumentów muzycznych , aby dokonała przeglądu instrumentu. Opinia fachowców brzmiała następująco: „Ogólny
stan instrumentu wskazuje na konieczność dokonania generalnego remontu.
Aby ustalić zakres tego remontu, należy
dokonać gruntownego przeglądu stanu
technicznego instrumentu”.
W porozumieniu z Radą Parafialną, zadecydowaliśmy o remoncie naszych organów. Zwróciliśmy się więc z propozycją do
kilku Firm Organmistrzowskich, aby przedstawiły swoje oferty. Pierwsze propozycje
już są, czekamy na kolejne.
Zbieramy fundusze na remont
Trwa zbieranie funduszy na remont. W
każda II niedziele miesiąca są składane

PRZEDSTAWIAMY NOWEGO WIKARIUSZA

foto: ks. Rafał Starzak

ks. Stanisław Czernik urodził się 10 czerwca 1976 r. w Zakopanem. Do pełnoletności mieszkał wraz z rodzicami i
siostrą w Białym Dunajcu w parafii Poronin. Po maturze podjął
studia w wyższej Szkole Biznesu w Nowym
Sączu, a studia magisterskie uk ończył w
Płocku. Potem podjął
pracę na dobr ym stanowisku, ale jednak
nie czuł spełnienia.
Co skłoniło do podjęcia
takiej drogi życia?
- Miałem w życiu
wszystko – miłość w rodzinie, dobrą pracę,
udzielałem się społecz-
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Z ŻYCIA PARAFII
ofiary przez parafian. Ofiary te są wpłacane w kopertach u przedstawicieli Rady Parafialnej oraz na konto bankowe na specjalny Fundusz Remontu Organów. Na
dzień 15 sierpnia ofiary z tacy, kopert i
wpłat na konto wynoszą łącznie 80 tysięcy złotych. Liczymy, że każda rodzina do
końca roku będzie w stanie złożyć na or-

gany po 10 zł. za każdy miesiąc. To pomoże nam podjąć decyzję o rozpoczęciu remontu naszych organów. Mamy nadzieję,
że w 2008 roku za sugestią Archidiecezjalnej Komisji do spraw instrumentów muzycznych i znając nasze możliwości finansowe, dokonamy wyboru firmy do remontu. Wszystkim parafianom i ofiarodawcom
składamy serdeczne podziękowanie za ich
zaangażowanie się w sprawę remontu organów w naszym kościele.
Ks. Proboszcz
foto: http://www.organy.art.pl

nie, wyjeżdżałem za granicę. Sam nie wiem, co się stało.
Dużo o tym myślałem, nie zwierzając się nikomu, oddałem
się modlitwie i Opatrzności Bożej – opowiada ks. Stanisław.
Co zdecydowało o wyborze stanu kapłańskiego?
- Na pewno nie było żadnych objawień. Głównie zdecydowała moja osobista modlitwa. Opatrzność sprawiła, że podjąłem naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Na ten seminaryjny trud obrałem sobie motto z psalmu 40: „Złożyłem w Panu całą nadzieję; On pochylił się
nade mną i wysłuchał mego wołania”.
Praktykę diakońską ks. Stanisław odbył w Niepołomicach,
w parafii pw. Dziesięciu tysięcy Męczenników. 2 czerwca
2007 r. w Katedrze Wawelskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Stanisława Dziwisza.
Parafia w Borku Fałęckim będzie pierwszą parafią ks. Stanisława. Na ten czas pobytu w naszej wspólnocie parafialnej życzymy księdzu odwagi i zapału do głoszenia Ewangelii, by zawsze był młody w Chrystusie. Serdecznie witamy w naszej parafii!
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PUERI CANTORES W NASZEJ PARAFII

Z ŻYCIA PARAFII
W naszej parafii miało miejsce wydarzenie, o dużej, międzynarodowej randze. Mieliśmy możliwość wysłuchania koncertu młodych śpiewaków z Niemiec, Francji
i Hiszpanii, którzy koncertowali w
naszej świątyni w ramach międzyanrodowego Kongresu Pueri Cantores.
W dniach 10-15 lipca odbywał się w
Krakowie XXXIV Międzynarodowy
Kongres Pueri Cantores. W imprezie
uczestniczyło prawie dziewięćdziesiąt chórów dziecięcych i młodzieżowych z różnych stron świata m. in. z
Niemiec, Austrii, Hiszpani i Korei.
Pueri Cantores to federacja, której
początki sięgają pierwszych lat ubiegłego stulecia. Kilku studentów
utworzyło wtedy w Par yżu organiza-

cję, skupiającą chór y chłopięce pod
nazwą „Mali Śpiewacy Drewnianego
Krzyża”. Od 1924 r. zespoły te odbywały podróże koncertowe, głosząc
swoim śpiewem orędzie pokoju,
szczególnie w krajach Europy dot k n i ę t y c h t r a g i c z n y m i s ku t ka m i I
wojny światowej. Po II wojnie światowej ruch przyjął charakter międzynarodowy. Dziś do Pueri Cantores
należy ok. 750 chórów z ponad dwudziestu krajów świata. Federacja
wnosi swój wkład w dorobek chrześcijańskiej kultur y, szerzy braterstwo
i przyjaźń między ludźmi całego
świata.
Możliwość spotkania i odsłuchania
koncertów chórów mieli również parafianie z prawie trzydziestu kościołów Krakowa, w tym również z naszego. W piątym dniu imprezy odby-

ły się w nich koncerty galowe. Licznie zgromadzeni wierni mogli
uczestniczyć we wspólnej modlitwie
i radości wyrażanej przez piękny
śpiew. W naszej parafii koncertowały aż trzy chór y : „ Jugendkantorei
Konstanz” z Niemiec (Konstanz),
„Escolania Padre Usera”/”Coro S. Alfonso” z Hiszpani (Zamora) i „Petits
Chanteurs de Notre Dame de la Joie”
(Conde Sur Noireau) z Francji. Na początku każdy chór zaprezentował kilka utworów, a na koniec wspólnie
odśpiewali hymn krakowskiego Kongresu. Po koncercie młodzi chórzyści przeszli do naszych parafialnych
ogrodów, gdzie zostali ugoszczeni
przez ks. Proboszcza.
Paweł
Piwowarczyk

Wspólny śpiew wszystkich chórów
zakończył koncert
foto :PP

6

P O S Ł A N I E C Z W YC I Ę S K I E J

3/2007

(61)

EMOCJE W LIBERTOWIE – „JADWIGA CUP 2007”
XIII Turniej Ministrancki (oficjalna nazwa „ Jadwiga Cup 2007”) odbył się
9 czerwca na pięknie położonym stadionie LKS Libertów. Pogoda dopisała i możemy powiedzieć – do trzech razy sztuka i w końcu zagraliśmy w Libertowie
(dwa razy turniej w tym miejscu był przekładany przez deszcz przed dwoma laty).
Z boiska wszyscy mogli być zadowoleni – równa i gęsta murawa, cztery
bramki z siatkami, oznaczone pola do gry
– gospodarze miejsca zadbali, o ty by
Turniej odbył się w godziwych warunkach. Wszystko rozpoczęło się losowaniem. Zajął się tym prezes miejscowego
klubu pan Wiesław Okarmus, który bezpłatnie wynajął nam piękny obiekt na
rozgrywki.
Tego dnia zawody przebiegały pod
dyktando najlepszej drużyny, jaką była
Chelsea, w której szeregach zagrał multimedalista Turniejów Ministranckich Karol Relich. Ciężko będzie pobić jego
rekord – 5 zwycięstw, dla ciekawostki podać można, że to dopiero jego pierwsze
zwycięstwo podczas Turnieju letniego.
Karol zakończył w piękny sposób swoją
karierę w Turniejach Ministranckich, teraz ponieważ wszedł w wiek „lektorski”,
tam będzie zmagał się w Turnieju Gwiazd
i Weteranów. Świetną partię w Chelsea
rozegrał też Piotr Garycki – król strzelców
Turnieju.
W czasie rozgrywek były różnego
rodzaju kontrowersje – trener M. Kumala dość długo walczył o swojego zawodnika, by ten po czerwonej kartce mógł
zagrać w finałowym spotkaniu. K.O.T.
(Komisja Organizacyjna Turnieju) zdecydowała, że zagra tylko drugą połowę i tak
łagodząc karę, która powinna być wyższa. W drugiej połowie wszedł na boisko, zdobył bramkę i zszedł...po drugiej
swojej czerwonej kartce w tym Turnieju. Finał był jednostronnym widowiskiem, a zawodnicy Barcelony sprawiali
wrażenie, jakby zdziwionych samym faktem udziału w finale.
Było też coś dla księży i dla rodziców - konkurs rzutów karnych. Księżom
szło kiepsko, choć czasem „ze szpica”
coś weszło... (warto zobaczyć zdjęcia z
tego Konkursu w dziale PodpatrzonePodsłuchane). Strzelała nawet kobieta,
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Z ŻYCIA PARAFII

Zwycięzcy Turnieju: K.Relich, M.Wierzba, G.Borzęcki, A.Drąg, P.Garycki, R.Dylong.
foto: PP

jedna z mam trafiła w słupek – jak na
pier wszy strzał całkiem nieźle. Inną
atrakcją była loteria, aż 9 osób zostało
uszczęśliwionych nagrodą.
Dzięki ogromnej pracy Piotra Grzywy
powstała bardzo dobrze przygotowana
strona internetowa Turniejów Ministranc-

kich. Pojawiły się na niej zdjęcia ze wszystkich Turniejów, historia, relacje, ciekawostki i statystyki. Na niej również można zobaczyć zdjęcia i obszerniejszą relacje z
opisywanych zmagań. Zapraszamy na
www.turniej.katolicki.net

Wielki Finał XIII Turnieju Ministranckiego
o Puchar Proboszczów

CHELSEA

BARCELONA

5-1
(4 - 0)
P. Garycki 4x,
K. Relich

-

A. Trybuś
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CZUWANIE Z OJCEM PIO

Z ŻYCIA PARAFII

„Prosimy cię, Ojcze Pio, my ludzie XXI
wieku, często słabi i bezradni, upadający i potrzebujący miłości oraz zrozumienia-pomóż nam, oddać nasze życie Panu
Bogu w prostocie i zaufaniu, tak jak Ty to
czyniłeś…”, takimi słowami rozpoczęło
się V ogólnopolskie czuwanie z Ojcem
Pio w Krakowskich Łagiewnikach.
Tegoroczne czuwanie miało wymiar
szczególny, odbywało się bowiem, w
piątą rocznicę kanonizacji tego wspaniałego świętego! Tematem przewodnim
tego czuwania była Nadzieja, „Święty
Ojciec Pio, jako świadek nadziei”

Z roku na rok do Łagiewnickiej bazyliki,
przybywa coraz więcej ludzi z całej Polski, a także sąsiednich krajów. My jako
wspólnota Borkowska, także wybraliśmy
się na to czuwanie, już po raz trzeci i z
pewnością nie ostatni…, jako że również
do naszej parafii Matki Bożej Zwycięskiej
zawitał św. Ojciec Pio (mamy już piękna
figurę tego świętego, znajdującą się pod
obrazem Jezusa Miłosiernego), za wstawiennictwem, którego modlimy się w
każdy ostatni czwartek miesiąca w nowennie. Jednym słowem szerzy się u nas
w parafii kult tego wielkiego świętego,
który z pewnością ubogaci naszą wspólnotę parafialną i każdego z nas.

Czuwanie rozpoczęło się od Apelu Jasnogórskiego, następnie ogromne tłumy ludzi wsłuchiwały się w konferencje, które głosili znamienici goście, a wśród nich
ojciec Luciano Lotti, który był ministrantem i wielokrotnie służył do Mszy, odprawianej przez św. Ojca Pio, a co najbardziej warte wspomnienia, służył podczas
ostatniej mszy, jaką odprawił w swym
życiu Święty Stygmatyk. Ojciec Luciano
w prosty, ale ciekawy sposób przedstawił sylwetkę Ojca Pio, koncentrując się
przede wszystkim na Nim, jako niosącym
nadzieję, dla każdego człowieka, który
miał okazję się z nim spotkać. Opowiadając o swoich spotkaniach, ukazywał

EMOCJE NA HALI - „LECTORS CUP 2007”
WZRUSZAJĄCE POŻEGNANIE KS. KRZYSZTOFA KARNASA
Oprócz ministrantów piłkarskie Turnieje od dwóch lat organizowane są dla lektorów i tzw. weteranów. W tym roku
odbył się trzeci Turniej z tego cyklu. Towarzyszyły nam nie
tylko emocje, ale i wzruszenia. Po raz ostatni Turniej organizował ks. Krzysztof Karnas, któr y doprowadził do tego,
że Turnieje w ogóle się odbywały. Żegnaliśmy go ze wzruszeniem w sercach.
Ostatnia minuta dogrywki meczu finałowego. Piłka trafia pod
nogi księdza Krzysztofa. Ten uderza i...gol! Drużyna AC Pio wygrywa finał. Ale wtedy zwycięzcą był przede wszystkim ks.

Krzysztof. Nie dlatego, że strzelił bramkę i wygrał. Przez 7 lat
ksiądz Krzysztof zorganizował dla ministrantów i lektorów 16
turniejów (13 o Puchar Proboszcza i 3 Turnieje Gwiazd i Weteranów), najpierw jako wikary w Borku Fałęckim, a potem na
Klinach Borkowskich. W to i inne dzieła włożył wiele serca.
Pan powołał go w nowe miejsce, do nowej pracy. To jego ostatni
Turniej, który organizował jako wikariusz „naszych” parafii.
Ostatni któr y zorganizował i pierwszy w którym wygrał.
Tym razem zmierzyły się ze sobą drużyny „świętych”: FC Francesco, FC Don Bosco, FC Dominicana i AC Pio. W finale AC Pio
pokonało po dogrywce FC Dominicane 4-2, choć
do przerwy przegrywało 2-0! Zdarzały się pomyłki
sędziowskie, ale zdarzają się one wszędzie. Nie to
było najważniejsze w tym dniu. Pomimo wszystko
zabawa była wyśmienita, a rozgr ywki bardzo wyrównane - na 14 meczy, aż 5 zakończyło się remisem, a tylko dwa razy drużyna wygrała różnicą więcej niż jednej bramki. Królem strzelców został W.
Migdał i M. Kumala, wyróżniono też bramkarza R.
Szymańskiego, choć wyśmienicie bronili w tym
dniu wszyscy bramkarze. Po ostatnim meczu odśpiewaliśmy sto lat ks. Krzysztofowi i podrzucaliśmy go do góry.
WIELKI FINAŁ
AC PIO - FC DOMINICANA
4-2 (2-0) po dogrywce
Bramki strzelali: B. Stępniewski, M. Kępa, ks. K.
Karnas, P. Grzywa - P. Relich, W. Migdał

Zwycięskia drużyna AC Pio:
ks. Krzysztof Karnas, M. Kępa, P. Grzywa,, M. Polański, B. Stępniewski
foto: Archiwum Turniejów
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naszym oczom sylwetkę człowieka, który niesie nam nadzieję i jednocześnie
wskazuje na jej źródło, z którego bierze
początek, czyli Chrystusa, a jak mówi św.
Paweł „Nadzieja zawieść nie może!”
To źródło, było tego wieczoru, w tym wyjątkowym miejscu, doskonale widoczne,
gdy patrzyło się na rozśpiewanych ludzi,
w różnym wieku, gdy spoglądało się na
setki osób, korzystających z sakramentu
pojednania i odchodzących z uśmiechem
od konfesjonału i wreszcie, gdy samemu
zanurzało się w pięknie i wielkości najważniejszego punktu tego czuwania-Eucharystii. To właśnie w tym sakramencie,
tak ukochanym przez świętego Ojca Pio,
napływała do serca wielka Miłość, a z niej
Nadzieja. Czuło się wspaniałą jedność nas
wszystkich z Bogiem, który przyszedł pod
postacią chleba, aby dać ukojenie i moc,
dla naszych serc. Tak napełnieni, mogliśmy z uśmiechem popatrzeć na to, co nas
czasami przytłacza i czego się lękamy,.
Właśnie w tym cudownym miejscu, odbijały się echem słowa, nadziei, jakie swą
postawą i życiem wypowiadali dwaj wielcy święci, św. Faustyna i św. Ojciec Pio, a
także słowa umiłowanego Ojca świętego
Jana Pawła II „Nie lękajcie się, otwórzcie
drzwi Chrystusowi”, który jest naszą Nadzieją. Wszystkie te szczególne dla całego Kościoła świętego postacie, bezpośrednio związane z tym miejscem, znalazły również odbicie podczas tej nocy

Z KSIĄG PARAFIALNYCH

szczególnych łask. Dzięki temu ludzie
mogli, wpatrując się w sylwetki tych ludzi, zawierzyć Bogu swoje życie, oddać
mu swoje kłopoty i troski, a Bóg poprzez
Ducha świętego w zamian wlewał do serc
przybyłych na to czuwanie, łaski potrzebne do tego, aby żyć pełnią miłości i wiary.
Po mszy św. odbył się koncert pieśni o
Ojcu Pio, a także pokaz multimedialny o
życiu tego świętego. Całość zakończyła się
nad ranem, uczczeniem relikwii i końcowym błogosławieństwem.

Z ŻYCIA PARAFII
My wróciliśmy pełni radości, tej wewnętrznej, i nadziei na to, że Jezus działa
i nie pozwoli nam zejść z Jego drogi, że
będzie nas obdarzał łaskami potrzebnymi do dawania świadectwa wiary i miłości. Takie właśnie zapewnienie dawał
nam Jezus, przez słowa, czyny i modlitwy, św. Ojca Pio-wielkiego świętego
naszych czasów…
Mario

Młodzież biorąca udział w czuwaniu
foto: Archiwum M. Kępy

(1 VI - 25 VIII 2007)

Odeszli do wieczności:
Wolak Andrzej /1951/, Alpińska Irena /1926/, Mazur Oktawiusz Jan /1926/, Kalinowski Edward /1931/, Galas Jerzy /1931/,
Wolny Genowefa /1914/, Fedyna Zenon Mieczysław /1961/, Grzesło Zofia /1932/, Kosek Augustyn /1939/, Kuraś Rozalia /1916/

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Miernik Krzysztof Mieczysław i Wierzbicka Anna Monika, Jabłoński Lesław Eugeniusz i Waśko Wioleta Elżbieta, Wąsik Wojciech
Jakub i Patyk Patrycja, Anderson Mark David i Kędzierska Joanna Anna, Sęk Paweł Rafał i Młynarczyk Edyta Teresa, Mania
Andrzej Jerzy i Soja Sylwia Grażyna, Łączak Bartłomiej Gustaw i Długopolska Joanna Monika, Szelegieniec Krzysztof Piotr i
Kłys Anita Urszula, Dziewoński Miłosz Piotr i Nowak Agata Dorota, Kuc Robert Dominik i Dąbal Monika Agata, Kleszcz Kazimierz
Jerzy i Kierdaj Karolina Anna, Bajur Grzegorz Wojciech i Kosak Monika Anna, Olchawski Jakub Tomasz i Pająk Anna Wiktoria,
Błaszczyk Marcin Wojciech i Kowalska Iwona Magdalena, Kika Marcin Antoni i Gurdek Urszula Joanna, Koźbiał Daniel Krzysztof
i Husak Ewelina Helena

Sakramentu Chrztu Św. dostąpili:
Krzemień Julia Wiktoria, Reeves Mark Peter, Ziarko Aleksandra, Palonek Patryk Wiktor, Klechowska Kaja Anna, Biernat Mateusz Marek, Adhami Samira, Górniak Amelia, Moskal Magdalena, Skorupka Oliwia, Jaworski Wiktor, Jeziorski Jakub Mateusz,
Mikołajczyk Oliwia Katarzyna, Klimczak Jakub, Pierzchała Julia Anna, Mazur Kacper Mikołaj, Zawadzki Artur, Janas Milena
Emilia
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W drodze na kolonijny chrzest
foto: AP

DZIECI W GOŁKOWICACH
Od 25 lipca do 7 sierpnia miała miejsce
parafialna kolonia. Tak jak w ubiegłym
roku dzieci pojechały do Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Urzędu Miasta
Krakowa w Gołkowicach koło Starego
Sącza. Oto krótkie relacje z jedenastej
już kolonii organizowanej przez parafię dla dzieci.
Kolonijny chrzest
Na tegorocznej kolonii poznawaliśmy
Świętych. Każdy uczestnik dowiadywał
się jak Święty żył i dlaczego został świętym. Oto co wydarzyło się w dniu, kiedy
wspominaliśmy świętego Jana Chrzciciela. Pewnego pięknego poranka pięćdziesięciu trzech kolonistów zebrało się na
boisku. Każdy z nich został przyczepiony
przez anioła do liny i był prowadzony
wzdłuż rzeki. Nad całym szeregiem kolonistów czuwały anioły oraz dwie nimfy.
Nagle z lasu wyskoczyły brudne osmolone sadzą diablice, które zaatakowały po-

chód. Uczestnicy byli jednak bezpieczni
ponieważ trzymali się liny, którą związał
ich anioł. Diabły całą drogę kusiły kolonistów, smagały kijami i polewały wodą.
Gdy wszyscy doszli na wyznaczone miejsce, diabły kazały dzieciakom: przechodzić boso po szyszkach, czołgać się po
ziemi, zjeżdżać na zjeżdżalni, robić przysiady, przechodzić przez obręcze. Natomiast nimfy, na osłodzenie tej męki dawały uczestnikom do wypicia sok z soczystej, żółciutkiej cytryny. Po tych radościach
następował obrzęd chrztu kolonijnego.
Dzieciaki stawały po kostki w wodzie i
powtarzały regułkę: Ja… mały uczestnik
kolonijny, uroczyście przysięgam być dobrym, dzielnym, koleżeńskim i rozśpiewaPodczas wycieczki
do Starego Sącza
foto: AP
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nym kolonistą i być jak każdy święty
uśmiechnięty. Następnie klękały w wodzie i zostawały nią polewane przez Jana
Chrzciciela, który bardziej przypominał
Strażnika Teksasu. Po wszystkim diabły
także się nawróciły i przyjęły chrzest kolonijny, co przemieniło je w piękne młode damy.
Sposób na deszcz
Chrzest to nie wszystkie wydarzenia, jakie
sprawiły radość uczestnikom kolonii. Teraz opiszę jeszcze jedno z nich. Tego dnia
nikt nie zapomni. Na dworze ciągle padało i nie można było doczekać się końca tej
brzydkiej pogody. Tak właściwie to chyba
nikt na niego nie czekał, ponieważ wszyscy koloniści przygotowywali się do kabaretowego wieczoru. Również opiekunowie
wymyślali swoje przedstawienie oraz układali scenariusz na wieczór. Wreszcie nadszedł upragniony przez wszystkich czas.
Zebraliśmy się w niewielkiej sali, ponieważ
pogoda była nadal deszczowa. Pani prowadząca przedstawiła plan wieczorku i
usiedliśmy, aby wysłuchać co przygotowały
poszczególne grupy.
Najpierw jedna z nich przedstawiła nam
kilka śmiesznych scenek, następnie kolejna rozbawiła publiczność śmiesznymi poleceniami. Kolejna grupa przedstawiła
nam szkołę jazdy samochodem. Zadanie
polegało na pochylaniu się na zakrętach i
wyskakiwaniu na muldach. Za którymś
razem lądowało się na mokrej ścierce.
Reakcje siadających na tej ścierce rozbawiały wszystkich. Tego wieczoru odbyła się
także parodia „Randki w ciemno”. Po przy3/2007

(61)

witaniu prowadzącego - Tomasza Kamela
- nastąpiła prezentacja wybierającej damy
i trzech uroczych mężczyzn. Pierwsi dwaj
okazali się bardzo wylewnymi mówcami.
Jeden zdążył powiedzieć trzy razy
„Hmmm” natomiast drugi „Yyyyy”. Tylko
Zdzichu z Białowieży okazał się prawdziwym mężczyzną. Złowił serce wybierającej damy ma: 100 krów, 500 świń, 300 baranów, 250 ha pola, 5 traktorów, 3 kombajny i takie tam jeszcze. Nowo poznana
para dokonała wyboru koperty z wycieczką. Wylosowała podróż na farmę
pana N., gdzie oboje oglądali: krowy, świnie, barany, a niespodzianką dla nich okazała się być ferma strusi.
Marcin Daniec na kolonii parafialnej
Po „Randce w ciemno” nadszedł czas na
gościa specjalnego. Nikt z kolonistów się

nie spodziewał, że na koloni pojawi się tak
znana osoba. Swoim dziecięcym głosikiem
przedstawiła się następująco: „Do Gołkowic przyjechałem, na imprezę się udałem.
Lubię śpiewy, lubię taniec, moja ksywa
Marcin Daniec”. Wszyscy zrywali boki ze
śmiechu, kiedy przedstawiał przygotowany przez siebie tekst o opiekunach kolonii.
Niestety nie był to Marcin Daniec we własnej osobie, lecz jeden z opiekunów, pomimo tego wyszło fenomenalnie. Po jego
występie kadra wspólnymi siłami przedstawiła śmieszny musical o mężczyźnie kochającym kobiety. Okazało się jednak, iż
najbardziej kocha swoją mamę, której zaśpiewał: „A ja wolę moją Mamę”. Na koniec tego wieczorku Kadra zaśpiewała
dzieciom piosenkę: „Wszystkie dzieci nasze są”.
Mikeman

PARAFIA NA WAKACJACH

Oni opiekowali się dziećmi
foto: AP

GOŁKOWICE OCZAMI DZIECI
Nazywam się Aneta i jestem
jedną z uczestniczek kolonii w Gołkowicach 2007. Tematem tegorocznego
wyjazdu byli święci. Codziennie czciliśmy jakiegoś z nich, dowiadując się
informacji o ich życiu. Ale aby dowiedzieć się kogo w danym dniu będziemy wspominać, musieliśmy jako detektywi rozwiązać zagadkę dotyczącą
tegoż świętego. Każda grupa, a było
ich sześć, robiła to osobno. To zada-

nie nie było wcale takie proste jak się wydaje. Detektywi musieli znać imiona
świętych. Mimo to, wszystkie grupy poradziły sobie z tym zadaniem znakomicie. W jednym dniu wspominaliśmy np.
św. Huberta - patrona myśliwych. Wówczas mieliśmy podchody. Każda grupa
wyruszała do lasu, gdzie musieliśmy szukać zadań. Za każdą dobrze rozwiązaną
zagadkę otrzymywało się określoną ilość
punktów. Innym razem czciliśmy św. Cecylię. Jak wiadomo jest ona patronką

śpiewu, muzyków itp. W tym dniu
odbył się konkurs śpiewu. Śpiewać
można było w grupach, parach lub
solo. Wszystkie śpiewy wyszły pięknie.
Na kolonii odbywały się też zawody
sportowe z piłki nożnej, siatkówki oraz
ping-ponga. Drużyny grały zawzięcie i
bardzo dobrze. Wszyscy mieliśmy zabawę, ale także lekką adrenalinę.
Jedną z wycieczek kolonijnych była
wyprawa do Zakopanego na Krupówki oraz do... Aqua-Parku. Było super!!
Na polu było zimno, a my taplaliśmy
się w cieplutkiej wodzie...
Każdego dnia uczestniczyliśmy we
Mszy Św. Nie brakło też dyskotek, na
które wszyscy licznie przychodziliśmy.
Na koloni odbył się też konkurs na najlepszą kolonistkę i najlepszego kolonistę. Codziennie na koniec dnia nasi
wychowawcy oceniali jak się zachowywaliśmy. Wszyscy bardzo się starali. Laureatką zostało Małgosia Liszka
oraz ja.
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w
tej koloni. Bardzo mi się podobało i
wspomnienia na długo pozostaną...
Aneta Migdał

foto: AP
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„MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA...”

Na kolonii w Gołkowicach przebywała
również młodzież naszej parafii. Pod
opieką ks. Mariusza i animatorów bardzo wartościowo spędziła ten czas
dzięki przygotowanemu programowi,
który pozwalał uczestnikom odpowiedzieć na wiele ważnych dla nich pytań.
To był czas spotkania, zabawy... Opowiadają ci, którzy tam byli.
Łaska wspólnoty
15 sierpnia 2007 zaraz po uroczystościach
odpustowych nasza wspólnota oazowa
wyjechała na długo oczekiwaną kolonię
do Gołkowic koło Starego Sącza. Na miejscu ksiądz Mariusz poprzydzielał nas do
grup, które mieszkały w osobnych domkach. Tutaj każdy miał szanse zająć się
tym, co go interesuje. Codziennie odbywały się rozgrywki sportowe, pogodne
wieczory, a także spotkania w grupach.
Jednak najważniejszym momentem
dnia była dla nas wspólna Euchar ystia.
Podczas kolonii wędrowaliśmy do Starego Sącza, Krościenka i na Trzy Korony.
Najpełniejsza wrażeń była dla mnie wycieczka na ciepłe źródła na Słowacje.
Kacper Furmański
Z Parafią na kolonię…
Wyjazd do Gołkowic był dla nas przede
wszystkim okazją do pogłębienia i umocnienia wiary. Dzięki codziennej Eucharystii mogliśmy na nowo przeżywać cud
przeistoczenia chleba i wina w Ciało i

Wspólne spotkania jednoczyły uczestników
foto: Caracunis
Krew Jezusa. Wielką rolę odegrały także
nasze koleżanki (które były na wyjeździe
w Gołkowicach rok temu), zapewniając
o wspaniałej atmosferze panującej
wśród oazowiczów. I nie myliły się. Z
każdym dniem poznawałyśmy wartościowych ludzi, od których mogłyśmy się
dużo nauczyć. Dlatego mamy nadzieję,
że będziemy mogły uczestniczyć w dalszych spotkaniach oazy od września tego
roku oraz korzystać z darów, które zsyła

„To były niezapomniane chwile”
foto: Caracunis

nam na co dzień Bóg i dzięki ludziom,
których stawia nam na naszej drodze,
aby być bliżej Niego.
Agnieszka i Anna Strączek
Praca w grupach
Spotkania w grupach wiązały się z hasłem naszej kolonii - „Miłość mi wszystko wyjaśniła…” . Były czasem poznawania samego siebie oraz uczenia się życia
we wspólnocie. Spotkania dotyczyły przyjaźni, miłości oraz cielesności. Tematy
tak często pomijane w dzisiejszym świecie, ale jakże ważne dla młodego człowieka. Rozmowy te rozwiewały nasze
wątpliwości, w nich odnajdywaliśmy
odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
Uważam, że w takich spotkaniach powinien uczestniczyć każdy młody człowiek,
nie tylko katolik.
Rafał Wszołek
Sport
Największym pożeraczem czasu był
sport. Miejsce, w którym znajdowaliśmy
się oferowało nam wiele możliwości.
Korzystaliśmy z boiska do piłki plażowej,
nożnej, koszykowej oraz stołów do gry
w tenisa stołowego. Do naszej dyspozycji był także basen, który mieści się na
terenie ośrodka. W nim doskonaliliśmy
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W drodze na Eucharystie
foto: Caracunis

swoje zdolności pływackie. Przełomowym momentem było otwarcie igrzysk
olimpijskich Gołkowice 2007, podczas
których braliśmy udział w licznych dyscyplinach sportowych i mogliśmy zaobserwować owoce wcześniejszych trenin-

gów. Cieszę się, że mogłem tu być wraz
ze wszystkimi uczestnikami i animatorami, zarówno wygrywać jak i przegrywać,
wielbiąc Boga poprzez sport.
Karol Relich

Owoce wyjazdu
W Gołkowicach byłam już drugi raz.
Poznałam tu wielu nowych ludzi oraz
zbliżyłam się do tych, których nie znałam tak dobrze. Pomimo tego, że czas
był zapełniony, zawsze znalazłam
chwilę na przemyślenie swoich problemów i przeżyć. Deszczowa pogoda
nie była dla nas problemem, wręcz
przeciwnie - była okazją, by lepiej
poznać się w czasie rozmowy. Podczas wyjazdu na gorące źródła podobało mi się to,że nie wstydziliśmy się
świadczyć o naszej wierze, wychwalając Boga wspólnym śpiewem kolonijnych hitów w basenie. Dzięki wyjazdom z naszą oazą nabieram siły i radości do życia.
Ewelina Witkoś

foto: Caracunis
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„GDYBYŚMY NIE TWORZYLI OAZ…”

PARAFIA NA WAKACJACH
Szczególną formą spędzania wakacji przez młodych były rekolekcje. Z
naszej parafii w tym roku wyjechało na
rekolekcje Ruchu Światło-Życie najwięcej osób z całej Archidjecezji Krakowskiej – aż 81. O specyfice tego rodzaju
wyjazdów opowiada jeden z uczestników.
Kolejny okres rekolekcyjny dobiega końca. Powoli zjeżdżają się oazowicze z ostatniego – trzeciego turnusu rekolekcyjnego,
a rozpoczyna się droga postoazy. Czym są
wakacyjne oazy? Co dokonuje się podczas tych rekolekcji w młodych ludziach
i dlaczego wciąż pomimo tylu ofert wakacyjnych biur podróży, tak wielu wybiera oazową formę wypoczynku?
Ja w tym roku uczestniczyłem na dwóch
oazach rekolekcyjnych – pierwszego i
trzeciego stopnia. Taka numeracja wynika z programu formacyjnego i zakłada odpowiedni wiek do odpowiedniego stopnia wakacyjnej oazy. Formacja podstawowa zakłada trzy stopnie Oazy Nowego
Życia dla osób uczących się w liceum.
Młodsi jeżdżą na Oazę Nowej Drogi (gimnazjaliści) lub Oazę Dzieci Bożych (od 4
klasy szkoły podstawowej). Każda oaza
trwa 15 dni, a tematyka każdego odnosi
się do kolejnych tajemnic różańca świętego. Tak więc same rekolekcje oparte są
niejako na trzech częściach – radosnych,
bolesnych i chwalebnych, w których
uczestnicy przeżywają poszczególne tajemnice Chr ystusa, celebrowane przez

Kościół w czasie całego roku liturgicznego. Warto zaznaczyć na początku, że cały
program formacji został ułożony przez
kandydata na ołtarze – s.b. ks. Franciszka
Blachnickiego na przełomie lat 70. i 80., a
do dziś nic nie stracił na ważności i aktualności!
Kard. Karol Wojtyła, który jako biskup krakowski bardzo często odwiedzał oazy,
skierował kiedyś do nas słowa, które w
pewien sposób dużo mówią o znaczeniu
rekolekcji Ruchu Światło-Życie: „Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli
oaz”. Ta prawda jest stale obecna i odkrywana przez każdego uczestnika wakacyjnej oazy. W gronie ludzi Kościoła łatwo
jest mówić o Bogu i doświadczać obecności Jego oblicza, nawet tego trudnego i
wymagającego, z którym możemy się także zetknąć na kartach Pisma, jak choćby
spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Czas oazy jest więc przede wszystkim czasem odkrywania i poznawania
Boga poprzez liturgię (Msza święta stanowi szczytowy punkt programu każdego
dnia), dzielenie się Słowem Bożym w
małej grupie, czy dziesiątek różańca Niepokalanej, która jest dla nas Przewodniczką i Nauczycielką życia według przykazań Jezusa, czyli jest „najdoskonalszym
wzorem Nowego Człowieka”. Właśnie
„nowe życie” i „nowy człowiek” z inspiracji Ewangelii św. Jana i listów św. Pawła dla każdego oazowicza stają się programem, a zarazem kryterium w ocenie
swojego życia. Każdą kartę Pisma, każde
słowo Chrystusa staramy się odnieść do

Najwięcej osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w rekolekcjach w Krzczonowie
foto: PP
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swojego życia i ciągle zadawać pytanie na
ile już jestem chrześcijaninem – Nowym
Człowiekiem, a jak bardzo i w czym ciągle muszę się poprawiać. Do szczerej odpowiedzi na takie pytania oraz motywacji do zmiany stylu życia niezbędny jest
drugi człowiek – wspólnota, a zatem świadectwo każdego o dynamicznej działalności Chrystusa w danym człowieku i
przez niego. Na wakacyjnych oazach wielu dzięki doświadczeniu wspólnoty odkrywa drogę swojego powołania w Kościele
„dziś”, czyli doskonały plan Boga, co do
mojej osoby i posługi w tym miejscu i w
tym czasie, w jakim się znajduję. To odkrycie miejsca w Kościele – jako ministrant, scholanka, wolontariusz, etc. pozwala nakreślić konkretny program mojego życia i sprawia, że okres dojrzewania i młodości nie jest stracony, a wprost
przeciwnie - przeżyty godnie i owocnie.
Na wakacyjnej oazie służy temu przede
wszystkim mała grupa (ok. 8 osobowa),
w której wykonuje się poszczególne posługi – gr. diaconia (takie na przykład jak:
nakrywanie do posiłków, zmywanie, służba podczas Mszy Świętej, czy troska o atmosferę jedności), ucząc się Kościoła,
czyli współpracy we wspólnej służbie na
rzecz drugiego człowieka. Takie doświadczenie człowieka i wspólnoty sprawia, że
oaza, to szczególne środowisko osobistego rozwoju i wzrostu duchowego.
Prawda o „grożącej pustyni” jest także
obecna na rekolekcjach. Wielu, dzięki
m.in. świadectwu drugiej osoby, z łatwością dostrzega, że ich dotychczasowe
życie, było tak naprawdę stawianiem „budowli z piasku”, którymi mogą zachwiać
nawet najdelikatniejsze podmuchy zła.
Właśnie ta świadomość i stawanie „w
prawdzie” wobec Boga i siebie jest pierwszym krokiem przemiany – gr. metanoia,
której początki mogą dokonywać się na
oazach. Każdy uczestnik musi zmierzyć
się z własnymi słabościami, a często także staje się pomocą w ich dostrzeganiu i
pokonywaniu dla drugiej osoby. Owa „pomocność” i otwarcie na drugiego oraz
służba bliźnim jest podstawową treścią
każdej oazy, która wypływa bezpośrednio
z nauczania Soboru Watykańskiego II i zawiera się w zadaniu: „posiadanie siebie,
w dawaniu siebie”, czyli bezinteresownej
miłości do drugiego człowieka – gr. agape. Taką właśnie zasadą życia stara się żyć
3/2007

(61)

PARAFIA NA WAKACJACH

Rekolekcje to również czas radości (foto: PP)

każdy podczas wakacyjnej oazy, wierząc,
że i po powrocie będzie w stanie wychodzić naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. Rekolekcje dają nawet możliwość
takiej konkretnej formy pomocy drugiemu, poprzez dzieło Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka – czyli podjęcia modlitwy i postu (całkowitej abstynencji od używek) w
intencji osoby uzależnionej. Taka inicjatywa jest prawdziwym „seminarium
chrześcijańskiej miłości” i pozwala nieść
nadzieję i oazę na miejsca ogromnej pustyni moralnej, z którą prawie każdy spotyka się na co dzień.
Prawdy poznawane na rekolekcjach nie
są tylko doświadczeniami intelektualnymi, ale dzięki „metodzie przeżyciowej”
przekładają się na działanie i zachowanie uczestników oaz. Konkretny temat po-

dejmowany każdego dnia sprzyja poznawaniu danego problemu, prawdy duchowej oraz przeżywaniu jej poprzez odpowiednio ułożone punkty programu. Tak
więc prawda poznana danego dnia jest
także w tym dniu szczególnie przeżywana i wprowadzana do życia. Dzięki temu
realizuje się właściwa oazie zasada światło-życie, gr. fos-dzoe. , o czym mówił również Jan Paweł II na błoniach, podczas
swojej ostatniej pielgrzymki: „Niech umiłowanie Eucharystii i Biblii zawsze rzuca
Boże światło na drogi waszego życia.”.
Zasada światło-życie, znana już Kościołowi starożytnemu, wpisana jest w misterium krzyża i połączona grecką literą
„omega”, czyli symbolem Ducha Świętego, wyraża w sposób doskonały istotę
życia chrześcijańskiego. Człowiek po-

Animator Mateusz prowadzi spotkanie w grupie (foto: PP)
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przez Pismo Święte i Sakramenty powinien poznawać prawdy wiary i wprowadzać je w życie, co nieodzownie łączy się
z trudem i cierpieniem, ale umacniane i
podtrzymywane jest przez ciągłe działanie Ducha Świętego.
Oaza jest więc najgłębszym doświadczeniem istoty i natury Kościoła, która wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego (gr. martyria - czyli świadectwo, do którego zobowiązany jest w sposób szczególny każdy oazowicz), sprawowanie Sakramentów Świętych (gr. leiturgia – czyli liturgia, na której swoje życie
buduje każdy oazowicz) oraz posługa miłości (gr. diaconia – czyli służba, którą ma
obowiązek podjąć każdy oazowicz). Pytanie o atrakcyjność oazy i fenomen, że
w dzisiejszych czasach ta forma jest ciągle tak popularna, jest pytaniem o fenomen ciągłej, niezmiennej od 2000 lat popularności Kościoła. Oaza nie jest niczym
innym jak doświadczeniem żywego Kościoła, stąd również i nazwa rekolekcji
wakacyjnych – Oaza Żywego Kościoła.
Warto pod koniec dodać, że oaza nie jest
przeznaczona tylko dla młodzieży. Równie dobrze rozwinięta jest małżeńska
gałąź Ruchu Światło-Życie – Domowy
Kościół oraz oazowe wspólnoty studentów, czy osób pracujących, jak i starszych.
Wystarczy tylko trochę chęci i otwarcia
oczu, a doświadczenie Kościoła może być
również i Twoim doświadczeniem!
Wspólnota oazowa przy parafii w Borku
Fałęckim przeżywa swój Jubileusz 35-lecia powstania. Cały wrzesień będzie wielkim oazowym dziękczynieniem za te lata
obecności w naszej parafii myśli i dzieła
sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Może to być również wspaniała okazja do
przyjrzenia się z bliska i wkroczenia na
drogę formacji Ruchu Światło-Życie dla
Ciebie, Twoich dzieci, rodzeństwa, a
może i rodziców, czy dziadków…
Mówi się, że oazowicze liczą czas
od wakacyjnej „oazy do oazy”. Tak naprawdę, to miarą wakacyjnej oazy jest rok
formacyjny, a jego przeżycie w większości wpływa na przeżycie rekolekcji. Nie
zmarnuj tego czasu, który przed Tobą! Już
dziś zaplanuj go w Kościele, w oazie! Nie
bój się zacząć lub kontynuować pracy nad
sobą we wspólnocie Kościoła!
Mateusz Grzelczak
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WAKACJE MATKI,
CZYLI JAK TO JEST KIEDY NIE MOŻNA WYJECHAĆ...

gdzieś nie znikłam, Karol u siebie w
mamą, która wróciła. Do tej por y usyWakacje – czas odpoczynku. Każłóżeczku a ja na wersalce, w pokoju z
piałam go sama, teraz w domu pojawidy gdzieś wyjeżdża... w sumie ja też wyMaluchem. Tata też się wyspał, bo w
ła
się
konkurencja
w
postaci
Malucha,
jechałam i to na całe osiem dni. Miejkońcu nikt w nocy już nie płakał.
któr y – w jego oczach – zabrał mu
scem odpoczynku i jak się śmieję – teJako Matka wiem, że jestem dla mojemamę. Musiałam pogodzić kąpiel jedgorocznych wakacji – był oddział położgo dziecka wszystkim, całym jego świanego i drugiego, usypianie z karmieniem
niczy jednego z krakowskich szpitali,
tem. Dopiero później, kiedy rośnie i poa do tego ból, który towarzyszył mi jeszgdzie na świat przyszedł bardzo ważny
znaje świat pojawiają się kolejne osoby
cze przez jakiś czas po porodzie. Finał
człowieczek – mój drugi syn.
– babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie.
całego wieczornego zamieszania był
Kiedy w Twoim życiu pojawia się
Ale na początku to Matka i Dziecko stataki, że ja, sama zdenerwowana – bo
Maluch wszystko wydaje się wywróconowią jedyny w swoim rodzaju tandem.
przecież upłynęły cztery prawie lata odne do gór y nogami a z drugiej strony taJest to niepowtarzalne więź, której nie
kąd wykonywałam pielęgnację takiego
kie poukładane, zwyczajne i czasem aż
da się z niczym porównać.
Szkraba – wzięłam jednego i drugiego
do bólu przewidywalne. Codziennie wyMacierzyństwo i Tacierzyństwo (jak to
do łóżka i spaliśmy wszyscy razem. Rano
konujesz te same czynności, nawet o
ktoś śmiesznie ujął) to wspaniałe świa– nie chcę tu nikogo straszyć – ale wytych samych godzinach – pobudka, karty. Pełne przygód i niespodziewanych
glądałam jak własny cień. Postanowiłam
mienie, spacer, sen – wszystko jest zazwrotów. Jednak ten cudowny świat jest
– „koniec” – każdy śpi w swoim łóżku i
planowane. Dla mnie pojawienie się
nam zadany,my jako rodzice musimy
o dziwo udało się bez większych prodziecka – jednego a teraz drugiego –
wprowadzić nasze dzieci w ten świat,
blemów. Szymek spał u siebie, choć kilwprowadziło pewien ład w życiu.
my musimy przekazać ważne wartości
ka razy sprawdzał czy ja przypadkiem
Na początku nie wiedziałam, jak to
i to my musimy wychować
wszystk o ogar nę: znowu
nasze dzieci. Prawdą jest, że
pieluchy, karmienie, płacze,
nikt tego za nas nie zrobi.
nieprzespane noce i do tego
Babcie, dziadkowie czy najstarsze dziecko, któr ym też
wspanialsza nawet niania
trzeba się zająć.
nie zastąpią wychowania
Teraz wiem, że Matka to najprzez rodziców. Dziadkowie
lepiej zorganizowana firma.
mogą poradzić, doradzić,
I wiem jeszcze jedno – będąc
ale to my jako rodzice jesteMatką dwójki Małych Łobuśmy odpowiedzialni za to
zów jestem najszczęśliwszą
jakimi ludźmi staną się naosobą na świecie. Nie ma nic
sze dzieci.
lepszego i piękniejszego niż
Fakt, że to lepsze niż najciemiłość dziecka. Taka bezwakawszy film sensacyjny, bo
runkowa i najcieplejsza, niew życiu nigdy nie wiesz co
porównywalna do niczego.
Cię czeka za chwilkę. I ten
Mimo kłopotów, płaczy czy
najgorszego nawet nieposłufilm trwa o wiele dłużej niż
szeństwa ze strony dziecka,
ten w kinie, a do tego jest o
każda Matka kocha swoje
wiele ciekawszy! Jednak ten
dziecko miłością bezwarun„film” wymaga od nas czekową.
goś więcej niż tylko bierneBardzo bałam się powrotu
go oglądania. My MUSIMY w
do domu, gdzie czekał na
nim uczestniczyć.
mnie starszy mój synek. Zdziwiło mnie i nawet trochę
Uważam, że bycie Matką to
ukuło gdzieś na dnie serca,
najwspanialsza rola, jaką
bo Szymek zachowywał się
kobieta dostaje do odegratak, jakbym nie była mu ponia w swoim życiu. Ale to tyltrzebna. Dopiero wieczorem,
ko moje zdanie...
kiedy przyszła pora kąpieli i
usypiania zaczął wykazywać
Magda Książek
pewne zainteresowanie „Matka - najwspanialsza rola kobiety” (Foto: Archiwum rodzinne)
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU...
Niektórzy pojechali na kolonie, inni
na rekolekcje, jeszcze inni wybrali indywidualny odpoczynek w gronie rodzinnym.
Byli też tacy, którzy odpoczywali... duchem, bo ciało podejmowało wielki wysiłek - wędrowali do Matki Bożej. Kilkanaście osób z naszej parafii uczestniczyło w
Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej, ale znaleźli się też tacy, którzy ruszyli na Jasną
Górę w nietypowej grupie wraz z Polakami mieszkającymi w Czechach w pielgrzymce Zaolzie – Jasna Góra.
Wśród ogromnej liczby pielgrzymek o różnorodnym charakterze istnieją takie, na
których trasach idą obok siebie mieszkańcy Polski i Polacy mieszkający poza jej granicami. Wśród nich - pielgrzymka z Zaolzia, która w dniach 20-26 lipca odbyła się
już siedemnasty raz. Co roku organizują ją
dla Polaków z Zaolzia małżeństwo Jadwigi i Franciszka Franków. Pielgrzymowanie
do Jasnogórskiej Pani jest okazją do integracji polskich katolików, którzy pielęgnują
swoją narodową tożsamość.
Trudna historia
Zaolzie to potoczna, używana głównie w
Polsce, nazwa części zachodnich terenów
Śląska Cieszyńskiego. Nazwa pochodzi od
rzeki Olzy, która stanowi granicę pomiędzy Polską a Republiką Czeską. Tereny te
w 1920 r. znalazły się w granicach Czechosłowacji (dziś Republiki Czeskiej). Podział
dokonany wtedy nie został uwarunkowany zasadami etnicznymi. Po niesprawiedli-
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wym podziale, ok. 140 tys. Polaków pozostało wtedy poza granicami swojego państwa. W październiku 1938 roku, po podpisaniu układu monachijskiego, wojska
polskie zajęły większą część spornego terenu, ale po II wojnie światowej przywrócono dawną granicę polsko-czeską. Polakom żyło się tam ciężko, byli prześladowani. Mimo iż prześladowania te nieco
ustały po podpisaniu Układu o przyjaźni i
wzajemnej pomocy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką,
to i tak układ ten uniemożliwił zachowanie prawa do tożsamości narodowej, dochodziło wręcz do depolonizowania ludności tam mieszkającej. Jednak przez lata,
mimo trudnej sytuacji i napięć politycznych, Polacy tam żyjący starali się i starają
nadal pielęgnować swoje korzenie. Okazją
do tego jest pielgrzymka do stóp Królowej
Polski.
Jedność przez wędrówkę
Corocznie organizacją pielgrzymki Polaków z Zaolzia zajmuje się małżeństwo Jadwigi i Franciszka Franków. Wszystko rozpoczęło się od pielgrzymowania ich córek.
To one zaraziły miłością do pielgrzymowania rodziców i zrodziły w nich marzenia,
aby zorganizować pielgrzymkę z Zaolzia,
w której mogliby uczestniczyć Polacy
mieszkający na Czechach. Wędrowanie z
Zaolzia do Maryi rozpoczęło się w roku
1991 i trwa do dzisiaj. Przez wiele lat do
zaolziańskich pątników dołączali wierni z
polskich parafii, od 2002 roku po polskiej

stronie organizowana jest osobna pielgrzymka jednak w tej wychodzącej po
stronie czeskiej nie brakuje nigdy pielgrzymów z samej Polski.
Pielgrzymka rusza z Czeskiego Cieszyna,
ale już dzień wcześniej wyruszają pątnicy
z innych części Zaolzia. W tym roku trasa
rozpoczęła się w Jabłonkowie i Karwinie,
dołączyli do niej również wierni z innych
części Zaolzia. Podczas Mszy św., w Czeskim Cieszynie, oficjalnie inaugurującej
wędrowanie obecna była konsul RP Anna
Olszewska. Podczas drogi pątnicy nawiedzili m. in. sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej i sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Trasa: Cieszyn – Krzyżowice – Jaśkowice – Kochłowice – Brynica-Bibiela – Kamieńskie Młyny, która została oryginalnie
opracowana przed drugą pielgrzymką
przez o. A. Nowaka i rodzinę p. Franków,
biegła w dużej mierze w pobliżu lasów i
pól, co sprzyjało zadumie i modlitwie.
- Ważne jest dla nas i dla wielu innych
Polaków na Zaolziu, aby przygraniczne tereny Śląska Cieszyńskiego, rozdzielone po
II wojnie światowej, miały okazję podkreślić swoją jedność podczas wspólnej wędrówki. To było nasze marzenie, żeby Polacy szli z Zaolzia razem jako jedna wspólnota.– mówią organizatorzy pielgrzymki
Jadwiga i Franciszek Frankowie.
Prosić i dziękować
- Rodzina co roku powtarza mi, żebym
sobie dała spokój z pielgrzymką, że mam

Najradośniejsza chwila - wejście na Jasna Górę
foto: Luděk Ševčík
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swoje lata, ale ja im powtarzam, że znam
swoje siły i dopóki będę mogła, to będę
szła do Częstochowy – mówi Zofia Czernik (75 l.), najstarsza uczestniczka pielgrzymki. – Pielgrzymuję, bo zawsze jest
za co dziękować i o co prosić. Czułam
się jakbym szła pierwszy raz, choć to
moja trzynasta pielgrzymka. - dodaje
pani Zofia.
Milan i Aneta do Częstochowy wędrują
pierwszy raz. Poświęcili kilka dni swojego urlopu na ten błogosławiony czas. W
przyszłym roku udzielą sobie sakramentu małżeństwa, pielgrzymują, bo chcą
dziękować Bogu za to, że mogli siebie nawzajem odnaleźć. - Podczas drogi był
czas na refleksję, to była okazja do rozwoju duchowego. Zauważamy, że tutaj
ludzie są bardzo otwarci. Gdy szliśmy
wychodzili przed nas i częstowali, czym
tylko mogli. Wielu stało w oknach, machało nam. To było radosne doświadczenie, którego nie można doznać nigdzie
indziej. Chciałoby się, żeby ten czas radości trwał po powrocie jak najdłużej.
Mam nadzieję, że wrócimy tu kiedyś ze

foto: Luděk Ševčík

swoimi dziećmi – opowiada Milan.
Ważną rola podczas „rekolekcji w drodze”
należała do przewodnika duchowego – ks.
Roberta Wojnowskiego, który prowadził
konferencje i był odpowiedzialny za religijne przeżywanie pielgrzymki. Szły również siostry zakonne: s. Laurencja i s. Weronika ze Zgromadzenia ss. Elżbietanek z
Jabłonkowa. - Trzeba być z ludźmi i pokazać im, że są ważni. Najważniejsza podczas pielgrzymki była jedność i odnajdywanie Boga we wspólnocie – dodaje s.
Laurencja.
Pieszo, rowerem, autobusem i duchowo
Na Jasna Górę oprócz pielgrzymów pieszych z Zaolzia przybywają również pielgrzymi na rowerach (w tym roku podczas

BÓG ZAPŁAĆ!
Ks. Proboszcz dziękuje wszystkim, dzięki którym odbyły
się kolonie parafialne
Organizacja kolonii dla ok. 140 dzieci i młodzieży, której podjęła się nasza parafia to wysiłek wielu ludzi dobrej woli – kapłanów, sióstr zakonnych, wychowawców. Wiele osób pojechało również dzięki hojności sponsorów.
W Gołkowicah k. Starego Sącza, w Ośrodku Kolonijno wypoczynkowym Urzędu Miasta Krakowa ok. 140 dzieci i młodzieży z naszej parafii wypoczywało w czasie tegorocznych
wakacji.
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. Rafałowi Starzakowi i Ks. Mariuszowi Słoninie oraz siostrze Annie, grupie nauczycieli z naszej parafii.
Dziękujemy młodzieży, animatorom i całej kadrze wychowawców, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem na
koloniach. Za trud prowadzenia, za poświęcony czas serdeczne Bóg zapłać.
Podziękowanie kierujemy do prywatnych sponsorów, parafian. Pozwólcie, że w ramach podziękowania wymienię ich z
nazwiska: państwo Nowakowie z ul. Jugowickiej, p. Orze-
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piątej rowerowej pielgrzymki było ich 34.).
Są też ci, którzy przybywają autokarem (w
tym roku 92 osoby). Jest też tzw. grupa duchowego uczestnictwa (139 osób) – to
osoby, które z różnych względów nie mogą
być w Częstochowie osobiście. Podejmują
oni modlitwę i wyrzeczenia za wszystkich
pielgrzymujących. Każda forma pielgrzymowania posiada inny charakter oraz
przebieg, ale zawsze wspólne jest miejsce, do którego zmierzają wszyscy pielgrzymi.
Starsi, młodzież i dzieci. Ludzie o różnej
kondycji fizycznej i duchowej. Każdy jak
tylko mógł zmierzał do Matki Bożej, zanosząc wszystkie trudne sprawy i dziękując za dotychczasową opiekę. Tworząc wspólnotę Polaków „wypłynęli na
głębię”, aby dostrzec, że nie są sami, co
jest ważne szczególnie dla tych Polaków
mieszkających poza granicami kraju,
gdzie coraz trudniej przekazywać młodym polskość i wiarę. To było żywe świadectwo uświadamiające, że najważniejsze jest to, co nas łączy – nasza wiara w
jednego Boga niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia i języka.
Paweł Piwowarczyk

chowscy z ul. Mireckiego, p. Gurgulowie z ul. Siarczanej, p.Czechowscy z ul. Siarczanej, p. Pilchowie z ul. Janowskiego, byli
także anonimowi sponsorzy.
Dziękujemy także Urzędowi Miasta Krakowa za udzieloną pomoc finansowa - dotacje grantowe. Dzięki tym dotacjom mogliśmy obniżyć cenę kolonii, a przede wszystkim dofinansować kolonię wielu dzieciom. Pokryliśmy także całkowicie koszty kolonii dla kilku 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 ciekawą i bezpieczną formą wypoczynku. 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, które angażują się w duszpasterstwo naszej parafii, a także dzieciom z rodzin ubogich, dla których jedyną okazją wyjazdu w czasie wakacji była kolonia parafialna.
Jeszcze raz serdeczne dziękuję, Bóg zapłać
ks. Proboszcz
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SŁOWO O RODZINIE
Elżbieta Baran-Cebula
„Miłować – to znaczy być przy osobie,
którą się miłuje, to znaczy zarazem: być
przy miłości, jaką jestem miłowany.”
(Jan Paweł II)

Dwoje kochających się ludzi, zwłaszcza tych zaraz po ślubie, to jeden z najpiękniejszych widoków. Może z nim
konkurować ewentualnie matka z niemowlęciem, czy uśmiech małego człowieka. Młodzi małżonkowie to osobna
kategoria. Błysk w oku, spojrzenie pełne wiar y i miłości, nie schodzący z twarzy śmiech, pocałunki, szepty do
ucha… Moja znajoma – nota bene 35letnia panna – nazywa ten stan „patologicznym szczęściem”. Ostatnio byliśmy z mężem na ślubie mojej koleżanki ze studiów. Gdy tak patrzyłam na jej
szczęście wymalowane na twarzy, to
uświadomiłam sobie, że ona nigdy tyle
na raz się nie uśmiechała. Zawsze raczej powściągliwa i poważna, w dniu
ślubu zachowywała się jakby wygrała
los na loterii. I pewnie tak jest J
Dlatego by to szczęście tr wało jak najdłużej, niezmącone żadną chmurką,
warto zadbać o pewne rzeczy już przed
ślubem. Po pierwsze zastanowić się,
gdzie młodzi mają zamiar zamieszkać
po ślubie. Po drugie, kto będzie odpowiedzialny na domowy budżet. Po trzecie, jak mają zamiar wychowywać swoje dzieci. Itp.
W tym numerze skupię na punkcie
pierwszym. W czasach, kiedy trzeba

wziąć kredyt na 40 lat, by mieć swój własny kąt – jest to ważny problem. Młodzi
zawierając sakrament małżeństwa dają
początek nowej rodzinie. Wchodzą w tą
rodzinę ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, wzorami swoich rodzin
generacyjnych i choć znają się oraz swoje poglądy, to nie wszystko byli w stanie
omówić przed ślubem. Teraz czeka ich
chrzest bojowy.
Każde młode małżeństwo powinno „dotrzeć się”, czyli nauczyć się żyć ze swoimi wzajemnymi przyzwyczajeniami.
Oczywiście piszę tu o sytuacji, gdy narzeczeni nie mieszkali ze sobą przed ślubem. Muszą w początkowym etapie
wspólnego życia ustalić pewne normy,
zasady i reguły rządzące w ich nowym
domu, np. gdzie kłaść będą brudne skarpetki, szczoteczkę do zębów, ile posolona powinna być zupa. To wbrew pozorom nie jest takie proste i ja po trzech
latach małżeństwa, muszę się przyznać,
że nadal „walczę” z przyzwyczajeniami
kawalerskimi mojego męża. Dlatego
młode małżeństwo powinno zamieszkać
osobno. Tam będzie czas na docieranie,
sprzeczki, negocjacje, kompromisy, godzenie się. Uniknie się wtedy sytuacji, że
rodzice będą doradzać. Oczywiście robią
to z miłości do swoich dzieci, ale często
zapominają jak to było, gdy oni byli młodzi. Rodzice (przysłowiowa teściowa)
mogą trzymać stronę syna/córki. Wynika to z tego, że przecież nikt nie jest w
stanie zadbać o moje dziecko tak jak ja.
To problem bardzo szeroki i dotyczy między innymi sytuacji „nieodciętej pępowiny ”, np. matki piorą i prasują koszule
swoim żonatym synom, bo synowa nie
umie, nie ma żelazka, nie używa odpowiedniego proszku... Sposobów tłuma-

czenia jest wiele. Rodzice krytykują,
podkreślają błędy, robią z siebie cierpiętników, a przecież oni nie chcą źle.
Niestety bardzo często młode małżeństwo nie jest w stanie sprostać tej próbie i rozchodzą się. Kiedy indziej znów
rodzice swojemu dziecku przypominają, że nie dość stara się o współmałżonka. Moja mama na początku upominała mnie, że mój mąż jest pewnie
głodny, nie ma wyprasowanej koszuli.
Tak jakby pilnowała, bym sprostała roli
żony J
Ale para nie zawsze ma mieszkanie
własnościowe lub stać ich na wynajem.
W takiej sytuacji zastanawiają się, gdzie
zamieszkają. Niekiedy nie mają wyjścia
i „przytulają się” do jednych z rodziców.
Innym razem, gdy jest propozycja
wspólnego mieszkania z obu stron,
wybierają „mniejsze zło”. Najpierw
negocjują żeby to u jego rodziców zamieszkać, a argumenty przytaczane
mogą przeważyć szalę na stronę rodziców (teściów), którzy mają większe
mieszkanie, są bardziej tolerancyjni,
mniej się wtrącają i narzucają swoje
zdanie. Dobrze w takiej sytuacji jeszcze przed ślubem usiąść z rodzicami i
ustalić sposób prowadzenia gospodarstwa (gotowanie razem czy osobno,
kupowanie produktów), płacenie za
czynsz i media, sprzątanie itd. Ja zawsze doradzam narzeczonym taki sposób rozwiązania tego problemu, ponieważ wtedy wiedzą na jakich zasadach
będą mieszkać. Pozwoli to też na
zmniejszenie złości rodziców i posądzenie o brak miłości dziecka po ślubie.
CDN.

Mgr Elżbieta Baran-Cebula jest psychologiem, mediatorem i doradcą życia
rodzinnego. Specjalizuje się w psychologii transportu oraz psychologii sądowej i klinicznej. Przyjmuje również w
Poradni Rodzinnej przy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego oraz w poradni
przy parafii w Prokocimiu Nowym.
Pełnomocnik Fundacji Dr Clown w
Krakowie. Jest mężatką i mamą półtorarocznej Magdaleny. Ma 28 lat.
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PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
CZERNA - MIEJSCE CISZY I SKUPIENIA

foto: Archiwum Parafialne

Czerna to miejsce wyjątkowe. Kto był przyzna mi rację. Kogo jeszcze tu nie było,
to bardzo zachęcam, aby pojechał.
Zwłaszcza, że wystarczy kilka godzin, aby
mieszkaniec Krakowa mógł zakosztować
panującej tu atmosfery skupienia i modlitwy. Jeśli tu przyjedziesz, jeżeli pozwolisz
poprowadzić się Łasce, to z czerneńskiej
ciszy wrócisz umocniony, piękniejszy i
jeśli zechcesz - odziany szkaplerzem szatą Maryi. Dojazd do Czernej jest prosty
– najpierw jedziesz do Krzeszowic, potem
jeszcze kilka kilometrów i jesteś na miejscu. Z rozległej, podkrakowskiej doliny

droga prowadzi w buczynowy las, pokrywający strome zbocza terenów klasztornych. Na samym dole, jeszcze zanim zaczniesz wspinać się na klasztorną górę,
przy odrobinie uwagi, zobaczysz niewielką figurkę Matki Bożej, jakby czekającą, aby dodać Ci sił na dalsze pielgrzymowanie. W miarę zbliżania się do celu
spośród drzew zaczną wyłaniać się pojedyncze kapliczki z rzeźbami przedstawiającymi Pana Jezusa.
A oto garść informacji o tym świętym miejscu:
Kościół i klasztor1 został ufundowany w
1629 roku przez Agnieszkę z Tęczyńskich
Firlejową jako erem. Właśnie tu, w Czernej, został zrealizowany zamysł architektoniczny według pierwotnej reguły zakonnej, w ogromnym pomniejszeniu, przypominający hiszpański Eskurial. Jego główna myśl, polegała na umieszczeniu kościoła pośrodku czworoboku klasztoru.
Sam kościół przyciąga uwagę prostotą i
swego rodzaju kolorystyczną ascezą, w
której dominują ciepła biel i detal architektoniczny wykonany z „czarnego marmuru” dębnickiego. Od początku XVII
wieku, kiedy rozpoczęto eksploatację
tego kamienia, zapanowała prawdziwa
moda na to tworzywo. Poza Krakowem,
właśnie w Czernej jest największy zbiór
dębnickich detali. Będąc tu, warto spostrzec, że brama wjazdowa, portale, w
samym zaś kościele – ołtarze, nisze, balustrada, posadzka, tablice inskrypcyjne,

foto: Archiwum Parafialne
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wielkie świeczniki paschalne, kropielnice – zostały wytworzone z tego budulca.
W głównym ołtarzu kościoła pod wezwaniem św. Eliasza, został umieszczony obraz włoskiego malarza, Tomasza Dolabelli
(tworzył w pierwszej połowie XVII wieku),
przedstawiający anioła karmiącego proroka w pustelni.
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej mieści
się po lewej stronie nawy głównej, w transepcie. Został namalowany przez Pawła
Gołębiowskiego w połowie XVIII wieku.
Za wzór posłużyło mu włoskie malowidło
przedstawiające Matkę Bożą Śnieżną. 17
lipca 1988 roku obraz czerneński został
koronowany koronami papieskimi. Przy
ołtarzu znajdują się gabloty z wotami jako
wyraz wdzięczności wobec Matki Bożej
za otrzymane łaski.
Szkaplerz.2 Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga XIII wieku. Był to czas
trudny dla zakonu karmelitańskiego i groziła mu kasata. Ówczesny generał zakonu – Szymon Stock – kieruje swoje serdeczne prośby do Maryi i błaga Ją o łaskę
zachowania zakonu. W nocy z 15 na 16
lipca 1251 roku, Matka Boża ukazała się
Szymonowi i wskazując wierzchnią część
habitu zakonnego nazwała go znakiem
zbawienia. Powiedziała: „To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów – kto w nim umrze, nie zazna ognia
piekielnego”. Kilkadziesiąt lat później papież Jan XXII do wcześniejszych przywilejów szkaplerznych (wybawienie od
ognia piekielnego, szczególna opieka w
niebezpieczeństwach dla duszy i ciała)
dodał tzw. „przywilej sobotni”. Mówi on,
że ci, którzy będą szkaplerz nosić pobożnie, zachowają czystość według stanu oraz
będą odmawiali modlitwę o Matce Bożej
(oficjum), zostaną wybawieni z czyśćca w
pierwszą sobotę po ich śmierci.
Kaplica Św. Rafała Kalinowskiego.3 Ten
Święty, to bardzo barwna postać i nie odważę się ujmować w paru zdaniach jego
charakterystyki. Powiem tylko, że z zawodu był inżynierem, a w czasie powstania
styczniowego był jednym z jego przywódców. Zesłany na Syberię, spędził tam 10
lat. Gdy wrócił, zajmował się kształceniem
bł. Augusta Czartoryskiego. Do zakonu
wstąpił w wieku lat 42. Przez swoją nie3/2007
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zmordowaną posługę został nazwany
„męczennikiem konfesjonału”. Był także
cenionym duchowym kierownikiem. Z
pewnością jest to człowiek, którego świętość warto zgłębić poprzez dostępne publikacje i modlitwę, zwłaszcza, że rok
2007, jest rokiem jubileuszowym. 15 listopada 2007 roku przypada setna rocznica
śmierci tego Świętego.
Jako grupa pielgrzymów z parafii św. Jadwigi Królowej przeżyliśmy czas w Czernej modlitewnie: przed Mszą Świętą mieliśmy chwilę na indywidualne skupienie.
Wspólne uczestnictwo w Eucharystii stało się uroczystym początkiem naszego
wejścia w sanktuaryjny klimat. Po Mszy
Świętej jeden z ojców opowiedział nam
trochę z historii miejsca i ludzi z nim związanych. Zatrzymaliśmy się w kaplicy, gdzie
spoczywają doczesne szczątki świętego
Rafała Kalinowskiego. Mogliśmy także
obejrzeć muzeum klasztorne zawierające zabytkowe przedmioty związane z

DLACZEGO
WARTO BYĆ BLISKO OŁTARZA?
Uwieńczeniem pracy rocznej wspólnot
Służby Liturgicznej Ołtarza, była wspólna Msza święta w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego (15.06.). Zazwyczaj jest tak, że nie spotykają się oni
wszyscy razem. A jeśli się spojrzy na nich
to wykonują bardzo cenną posługę. Wielokrotnie nie docenia się posługi ministrantów i śpiewu. A szkoda.
Kiedyś przez pewien czas byłem na parafii, gdzie Proboszcz pełnił wszechstronną funkcję od kościelnego do organisty. A ministranci, którzy byli w parafii
nie kwapili się, aby przyjść na służenie
do świątyni. Jakże smutna była to Eucha-

foto: Archiwum Parafialne
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klasztorem – m in. piękne ornaty z przełomu XIX i XX wieku, pamiątki po świętym Rafale oraz bogate zbiory misyjne.
Drugim, po Mszy Świętej, ważnym momentem modlitewnym było wspólnotowe
przeżycie Drogi Krzyżowej. Stacje drogi
zostały wkomponowane w przyklasztorne wzgórze. Wykonane współcześnie w
białym kamieniu, poprzez realność figur
naturalnej wielkości zapraszały nas do
kontemplacji ostatnich chwil ziemskiego
życia naszego Pana.
Czy ta krótka opowieść o pobliskiej Czernej zachęciła Cię do odwiedzenia tego
miejsca?
Mam nadzieję, że tak. Wielu Krakowian
przyjeżdża tu w czasie wolnym, aby po
prostu odetchnąć, pospacerować, odpocząć. Jeśli jednak wybierzesz się tu w
dzień powszedni albo wcześnie rano, zanim zapełni się plac parkingowy, to zaczerpniesz z prawdziwego źródła kontemplacyjnej ciszy i staniesz się, być może,

Parafia Sw. Jadwigi Królowej

częstym gościem w karmelitańskich progach, do
czego Cię namawiam i czego Ci, drogi czytelniku, całym sercem
życzę.
18 kwietnia 2007,
Renata Kucharska
- parafianka
1

T. Chrzanowski, M. Kornecki – Sztuka Ziemi
Krakowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
2

Informacje na temat szkaplerza karmelitańskiego pochodzą z książeczki pt. „Nowenna do
Matki Bożej Szkaplerznej”, o. Benedykt Belgrau
OCD, Kraków 2001, Wydawnictwo Karmelitów
Bosych
3

Informacje na temat św. Rafała Kalinowskiego pochodzą ze strony internetowej: www.karmelczerna.pl

rystia. Przyzwyczajony do
obecności tych osób w naszej świątyni, nie mogłem
się z tym pogodzić. Wielokrotnie to sobie jakoś tłumaczyłem, ale w konsekwencji dziękowałem
Bogu, że w nasze wspólnocie są chętni by te funkcje
wypełniać. Pewnie tamtejsi parafianie do tego przywykli, ale w gruncie rzeczy,
smutna jest liturgia, w której brak jest ducha przeni- foto: Archiwum Parafialne
kającego pięknem śpiewu i asysty, która
rąca, że pan wydający lody nie mógł napoda kadzielnicę i da znak dzwonkami,
dążyć.
że Bóg przychodzi na ołtarz.
A w niedzielę 17 czerwca scholka na zaTa Eucharystia była dziękczynieniem za
kończenie roku szkolnego zaśpiewała
rok wytężonej pracy oraz uwielbieniem
przygotowane utwory. Byliśmy pod duBoga w naszych sercach.
żym wrażeniem, bo dziewczyny ponowMinistranci otrzymali stopnie nas zaskoczyły świetnie przygotowanie ministranckie. Ks. Pronym repertuarem, ale także zaprezentoboszcz pobłogosławił ich
wały nowości. Wszystko to dzięki Paulioraz wręczył odznaki. Chór
nie, która drugi rok prowadzenia scholi
i schola dziewczęca piękmoże zapisać jako udany.
nym śpiewem zaznaczyły
Wszystkim po wakacjach życzymy rówswoją obecność.
nie udanego roku.
A potem była wspólna AgaNie odpowiedziałem na postawione w
pa czyli świętowanie. Tym
tytule pytanie, tylko dlatego, że każdy zna
razem byliśmy na wspólnej
na nie odpowiedź. Zapraszam każdego
biesiadzie w lodziarni. Atchłopca, dziewczynkę, osobę dorosłą,
mosfera była tak bardzo goaby spróbować swoich sił w tej służbie.
kk
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OGRÓD SERCA
„Mam tylko jeden sposób, by udowodnić Ci moją miłość: rzucać kwiaty. To
znaczy, że nie opuszczę żadnej okazji do
ofiary, żadnego spojrzenia, żadnego słowa; wykorzystam najdrobniejsze nawet
rzeczy i będę je spełniać z miłości… Chcę
cierpieć z miłości, a nawet cieszyć się z
miłości: w ten sposób będę rzucać kwiaty
przed twoim tronem…” (słowa św. Teresy)
Dzieci z naszej parafii również rzucały
Jezusowi kwiaty. W dniu swojej Pier wszej Komunii św. 20 maja 2007 roku zaprosiły do ogrodu swojego serca wspaniałego Gościa – Jezusa. Wszystko było
w nim gotowe. Wszystkie rabaty kwiatowe tak pięknie uporządkowane. Najwspanialsze miejsce – niebo w duszy. W
jakim celu? Właśnie po to, by Jezusowi
się tam podobało, by już nigdy go nie
chciał opuścić.
To nasze przygotowanie „ogrodu” rozpoczęliśmy 60 dni przed tym jedynym
dniem. Szliśmy śladami samej św. Teresy. Ona kiedy jako mała dziewczynka
przygotowywała się do Komunii św. z
pomocą swojej starszej siostr y, również
otrzymała książeczkę, w której zaznacza-

foto: Archiwum Parafialne

ła swoje czyny miłości dla Jezusa. Po prostu sadziła dla Niego różne piękne kwiaty. 24 dziecięce serca a w nich ogrody
przepełnione kwiatami, których zapach
unosił się przez cały dzień. Przypomnijmy tych, którzy wraz z Ogrodnikiem czyli ze swoim Aniołem Stróżem pracowali
w swoich ogrodach: Mikołaj Jasionowski, Oliwia Krzesińska, Kacper Wrona,
Julia Bednarz, Dominik Bierawa, Katarzyna Buczyńska, Agata Caban, Alicja
Dańczyńska, Natalia Krzewińska, Sebastian Dudziak, Sebastian Dziekan, Tomasz Dziubany, Dominika K aczmarczyk, Natalia Kobylińska, Karolina Mo-

foto: Archiwum Parafialne
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rawska, Karol Mosio, Jacek Węgiel,
Katarzyna Piekarska, Dominik Podsiadło, Karol Sarnek, Oliwia Szymczuch,
Marzena Wojnar, Sebastian Szczepański, Klaudiusz Maślanka.
Nasze przygotowania do spowiedzi i komunii z Jezusem zakończyliśmy w pięknym miejscu poza Krakowem, gdzie udaliśmy na dzień skupienia. W Czernej u
sióstr Karmelitanek, w ciszy kaplicy u św.
Józefa serca biły mocno. Uczyliśmy się
spowiedzi i dziękczynienia Jezusowi, by
w przyszłości umieć zawsze godnie przyjmować Białego Gościa.
Niedziela pozostanie w pamięci na zawsze, a jeśli coś jednak
umknie, to każdy może zajrzeć do listów w książeczce
„Ogród serca”.
W białym tygodniu nasze kroki skierowaliśmy do Wadowic, aby tam na pielgrzymce
dziękować za Ten wspaniały
Dar jakim było spotkanie z Jezusem.
Niech ten rok przeżyty wraz
ze św. Teresą pozostanie na
zawsze w sercu. Przed dziećmi pierwszy rok, który zbliża
je do serca Jezusowego. Liczę na to, że rodzice pomogą
im w pierwszopiątkowym trudzie spowiedzi. Niech będzie
to rok rzucania kwiatów
przed Jezusowym tronem.
Ks. Krzysztof
3/2007
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„Jesteśmy pełni ran i pęknięć, ale jeśli
zechcemy, Bóg poprzez naszą niedoskonałość potrafi uczynić cuda.”
Minęło 6 lat Księdza pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Jak wspomina
Ksiądz początki parafii na Klinach?
- Niedawno ks. Proboszcz rzucił taką propozycją, aby zrobić wystawę zdjęć, które
obrazowałyby jak to było na początku. Zapraszam na stronę internetową naszej parafii (www.swjadwiga.pl), by tam szukać
początków. Te fotki mówią jak wiele było
do zrobienia wokół kościoła, ile pracy nad
wystrojem. No i oczywiście przy budowaniu wspólnoty parafialnej. Przybywa i mieszkańców i tych, którzy zbliżają się do Jezusa
w naszym parafialnym kościele. Wtedy, na
początku, wszystko było radością, każdy
najmniejszy czyn był sukcesem. Z dzisiejszej perspektywy, wiele rzeczy wydaje się
normalnych. Pamiętam więc, te świąteczne dla nas dni jak wmurowanie kamienia węgielnego, poświęcenie dzwonu,
pierwszy odpust parafialny, pierwszą Komunię św.
Jakie wydarzenia będzie wspominał
Ksiądz najmilej?
- Często wracam myślą do obchodów świąt
Bożego Narodzenia. To były szczególne dni,
które pozostawiły tak wiele radości w sercu. Wielu Parafian bardzo cieszyło się tym,
że mogło przyjść do żywej szopki i tam
chwilkę pokolędować. Był to niezapomniany klimat, który pomaga wejść w tajemnicę tej szczególnej nocy. Bardzo dziękuję Rodzinom, które zgodziły się, aby wraz z dziećmi odegrać Świętą Rodzinę. Jak sami podkreślają był to wielki zaszczyt, ale też niewiadoma, jak to będzie.
Dobrym pomysłem dla dzieci i młodzieży były zawody piłkarskie. Kiedy zrodziła się myśl o Turnieju?
- To też był dar Opatrzności, że wśród młodzieży Borkowskiej znaleźli się dwaj zapaleńcy futbolu: Paweł i Marcin. Najpierw
więc był turniej z okazji świętego Mikołaja i
Dnia Dziecka, a w drugim roku przyszła
nam myśl o Turnieju dwóch parafii. W poszukiwaniu nazwy wpadliśmy na hasło „Turniej o Puchar Proboszczów”. Ks. Proboszcz
Gubała ufundował przechodni puchar, który wędruje wśród zwycięzców danego Turnieju. I tak historia turniejów się toczy… To
wspólne dzieło doczekało się 13 turniejów
na wspaniałych arenach, ma swoją stronę
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internetową WWW.turniej.katolicki.net i
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
ministrantów i lektorów. Ci ostatni również
doczekali się swojego turnieju pod nazwą
„Turniej Weteranów i Gwiazd”. Serdecznie
dziękuję Pawłowi, któr y jest sercem naszych turniejów.
Dużo było twórczych inicjatyw w naszej
parafii. Czy znalazł Ksiądz osoby do pomocy?
- Ksiądz ma zawsze tę rolę, że zbiera laury.
Prawda jednak wygląda inaczej. Za tą radością z udanego przedsięwzięcia stoją
konkretne osoby, które cichą, niewidoczną
pracą zasłużyły na słowa podziękowań. I tu
koniecznie trzeba wspomnieć o Pani Marioli i Pani Beacie – naszej organistce. Wniosły niesamowity wkład pracy w te wydarzenia religijne, w których uczestniczyliśmy.
Przemyka gdzieś po drodze, z garnkiem w
ręku również Pani Krysia. A gitara Pani Marysi i Pauliny, niech nigdy nie pójdą na zasłużoną emeryturę. „Ach kobiety!! Warto
Was naśladować”.
Ksiądz Proboszcz często podkreśla rodzinny charakter więzi łączących mieszkańców Plebanii przy ul. Kostrzewskiego. Proszę opowiedzieć kilka słów na ten
temat.
- Nie będę ukrywał, że ważny element tkwi
w osobowości ks. Wacława. Od momentu, kiedy tu zamieszkałem roztoczył nade
mną ojcowską pieczę. Bardzo to miły akcent. Pomimo, że relacje przełożeństwa pozostały, to jednak nasze spotkania przy śnia-

daniach, które przygotowywał ks. Proboszcz dają
poczucie bezpieczeństwa i
szacunku. Na pewnym wyjeździe jedząc
lody, miło było poinformować smakoszy, że
sponsorem jest Ojciec parafii św. Jadwigi.
Po wakacjach i feriach nie mówi się o
niczym innym tylko o wyjeździe. Jak
Ksiądz myśli, dlaczego dzieci je tak długo wspominają?
- Chciałbym najpierw podziękować wszystkim osobom, które włożyły serce w organizację wyjazdów kolonijnych i zimowiskowych. W sumie razem przeżyliśmy 11 turnusów zimowych i letnich. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do kadry wychowawczej, w szczególności mojej prawej
ręki Pani Alicji. Również uczestnikom, którzy nie opuścili ani jednego wyjazdu, za ich
wierność.
Aby wypoczynek był udany, musi być przygotowany i ciekawy. Liczy się więc dobry
pomysł, który będzie się podobał. Tych nam
nigdy nie brakowało. Już parę miesięcy
wcześniej nasze narady były po to, by
wszystko dopiąć na ostatni guzik. Jak nam
biegł czas na wyjazdach warto zaglądnąć
na www.duszpasterwa.swjadwiga.pl. Jest
to wspaniała dokumentacja przeżytych
chwil.
Żegnając się z parafianami os. Kliny przytoczył Ksiądz opowieść o amforze. Proszę przybliżyć czytelnikom uczucia towarzyszące odejściu.
- Jeden Pan podejrzewał mnie, że to kazanie już kiedyś mówiłem. Chciałbym powiedzieć Mu oraz innym, że to było autentyczne. Trudno jest mówić o swoich uczuciach
tak publicznie. Łatwiej jest więc się schować za jakąś przenośnią, użyć pewnej metafory. Bardzo chciałem się podzielić tym
co czuję. Wybrałem ten sposób i to opowiadanie. A takie właśnie jest moje kapłaństwo: że czasem podlewa się to o czym się
nawet nie wie; umacnia się człowieka, który potem przyjdzie i podziękuje za jedno
słowo, za gest, za uśmiech. A tak naprawdę, przecież niewiele się zrobiło.
Co chciałby Ksiądz powiedzieć swoim
parafianom opuszczając naszą wspólnotę?
- Powtórzę słowa z ostatniego kazania:
życzę, aby spotkania, które miały miejsce
w tym czasie napełniały nas zawsze radością.
Rozmowę prowadziła
Karolina Liszka
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RATOWAĆ RODZINĘ
Na wydarzeniu o charakterze międzynarodowym byli obecni nasi parafianie. Oto ich refleksje i krótka relacja z
IV Kongresu Rodzin, któr y odbył się w
Warszawie.
W dniach 11-13 maja 2007 roku w Warszawie odbywał się IV Światowy Kongres Rodzin. Wydarzenie to było dużej
wagi i odbierane było, jako bardzo istotne na całym świecie. Mieliśmy ogromne szczęście uczestniczyć w tym wydarzeniu (dostaliśmy nawet akredytacje
dla dziennikarzy- gazeta „Posłaniec Zwycięskiej”). Dzięki temu mogliśmy się dostać do wielu istotnych miejsc i wartościowych ludzi, przeprowadzając z nimi
krótki dialog.
Zanim przejdziemy do meritum tych dni,
może podzielimy się wrażeniami. Otóż,
gdy tylko weszliśmy na teren Pałacu Kultury i Nauki (bo tam się odbywał Kongres), zaskoczył nas ogrom ludzi, stoisk
i zabezpieczeń towarzyszących temu
wydarzeniu. Nie spodziewaliśmy się aż
tak wielkiej wagi i rozmachu.. Bardzo
dobra organizacja, pod każdym względem napawała nas dumą. Przedstawiciele niemal z całego świata, którzy przybyli do Polski, byli pod dużym wrażeniem organizacji podczas tego Kongresu.
I tak oto w Piątek (11 maja) o godzinie
10:00 rozpoczął się IV Światowy Kongres
Rodzin. Otwarcie odbyło się w wypełnionej po brzegi Sali Kongresowej, na
której byli przedstawiciele duchowieństwa, między innymi kard. Alfonso Lopez Trujillo (przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Rodziny), a także prymas Józef Glemp, czy abp Kazimierz Nycz. Ze
strony władz była prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Walz, a także Marszałek Sejmu - Marek Jurek. Byli też
przedstawiciele rządów USA, Irlandii, a
także kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego z Rosji. Jednym
słowem, było wiele bardzo ważnych
osobistości, związanych z polityką, duchowieństwem, a także uznani naukowcy z różnych części świata. W Kongresie wzięło udział ponad 3 tys. uczestników z 60. krajów oraz 130 prelegentów.
Te fakty świadczą o dużym sukcesie
Polski, oraz zainteresowaniu, jakim cieszył się Kongres Rodzin.
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Miejsce obrad Kongresu (foto: Archiwum M.K)

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem „Rodzina przyszłością narodów ”. Większość konferencji, które odbywały się od
południa do wieczora dotyczyło zagrożeń, które teraz - we współczesnym
świecie czyhają na instytucję rodziny.
Wśród wymienionych, głównym był liberalizm, który, jak określił dr Patrick
Kelly, „niszczy rodzinę i jest jej zagrożeniem. W ramach demokracji, pod pretekstem wolności niektóre kraje atakują
rodzinę, poprzez eutanazję, aborcję i
prawne legalizowanie związków homoseksualnych, niszczy się kobietę i dziecko, a co za tym idzie zdrowe więzi najsilniejszej komórki społecznej, jaką jest
rodzina”. Podczas tej konferencji zwrócono również uwagę, na to, że niektóre
kraje (zwłaszcza w Europie), mimo iż
są dobrze rozwinięte gospodarczo, to
nie są pewne swojej przyszłości, ponieważ ich społeczeństwo wymiera właśnie na skutek niszczenia rodziny.
W podsumowaniu pier wszego dnia
prof. Allan C. Carlson (USA) powiedział,
że „ Rodzina jest siłą społeczeństwa i
każdego kraju, rodzice winni być pierwszym i najważniejszym ogniwem rodziny i wychowania przyszłego <<dobrego>> obywatela i człowieka. Misją rodziny jest dać i nauczyć prawdziwej
miłości, osoba ludzka powinna być celem, a nie środkiem!” Po konferencjach
w Sali kongresowej odbył się piękny
koncert Arki Noego, któr y zakończył
pier wszy dzień kongresu.
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W drugim dniu temat i hasło obrad oraz
konferencji brzmiało „Ponad demograficzną zimą”. Wspaniały wykład na temat naturalnej rodziny dał dr Paul Mero
(USA), któr y porównał rodzinę i jej
członków do konstrukcji mostu, gdzie
przedstawiając aspekty z zakresu fizyki, jak sam określił „Można znaleźć namacalne dowody, dlaczego dane rodziny się rozpadają, a czemu inne trwają…czasem trzeba zajrzeć w głąb, żeby
rodzina żyła…”, mówca dodał, że „Jeśli
rodzina nie zachowuje swoich naturalnych składników, to wtedy umiera…”
W tym dniu, wiele było mówione na temat naturalnego planowania rodziny
oraz zagrożeń, jakie spotykają rodzinę
od „wewnętrznej” strony, (używki, różnego typu nałogi, odrzucenie i brak dialogu). Najbardziej jednak por uszyło
wszystkich świadectwo prof. Allana
C.Carlsona (przedstawiciela ONZ i rządu USA), któr y opowiedział o swojej rodzinie, o tym, jak brakło w niej miłości.
Przez odrzucenie jej jego rodzina niemal
się rozpadła. Na szczęście z pomocą
przyszedł Bóg, który przemienił ich serca i dzięki temu ich rodzina została uratowana. Prof. Carlson podkreślił, na bazie swojego doświadczenia, że ważne
jest, aby rodzice słuchali swoich dzieci
i nie przelewali swoich ambicji na nie,
gdyż to jest bardzo krzywdzące i może
się skończyć, odwrotnym od zamierzonego efektem. Niesamowicie ważne
jest, aby okazywać sobie pozytywne
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uczucia, zainteresowanie, szacunek i
dostrzegać dar drugiej osoby, dziękować
i kochać, nie za to, co robi, ale za to,
kim jest!
Ostatni niedzielny dzień Kongresu,
upłynął pod hasłem „Świętość rodziny”.
Poruszona została między innymi kwestia ojcostwa i duchowości rodziny. W
jednym z wystąpień amerykański pastor
dr John Winnigs nakreślił trzy podstawy
rodziny (duchowość, społeczność i gospodarczy wymiar), w której jeśli na
pierwszym miejscu nie będzie postawy
duchowej, to rodzina załamie dalsze
dwie podstawy i tym samym wejdzie na
drogę patologii.
Wspaniałe wystąpienie miał również
znany polski teolog rodziny dr Jacek Pulikowski, autor wielu ciekawych książek. Podkreślał ogromną rolę ojcostwa
w rodzinie, w którym ma udział, poprzez
pomoc, również kobieta. Jacek Pulikowski stwierdził, że dla ratowania świata
trzeba ratować ojcostwo.
Przedstawicielka rządu irlandzkiego Rosemar y Scallon w bardzo sugestywny i ciekawy sposób opowiadała o roli
mediów w świecie, o niszczącej sile telewizji, która często w świadomy sposób uczestniczy w niszczeniu komórki
społecznej jaką jest rodzina. Z kolei bp
Stanisław Stefanek mówił o wielkiej
wartości i pomocy w utrzymywaniu i
pielęgnowaniu rodziny, jaką jest dzień
niedzieli. Biskup powiedział, że „Od tego
jak będziemy przeżywać niedzielę we
wspólnocie rodzinnej zależy jej jakość i
żywotność”
Było jeszcze wiele ciekawych i wartościowych wystąpień, które przykuwały
naszą uwagę, niestety czas szybko leciał
i IV Światowy Kongres Rodzin, dobiegł
końca, zostawiając w nas wiele refleksji. Zobowiązując, na bazie tej wiedzy,
którą dostarczył, do czynienia wiele dobrego dla naszych rodzin, w których poruszamy się i jesteśmy. To, co nas uderzyło, to siła i wielość ludzi, którzy chcą
walczyć o rodzinę, a któr ych na co dzień
nie pokazuje się w mediach. Taki Kongres był wielką okazją do wymiany wielokulturowego, czy nawet ekumenicznego wymiaru bogactwa, między tymi,
którzy ukochali rodzinę, która jest przyszłością każdego społeczeństwa. Takie
spotkanie nie tylko mobilizuje i ukazuje
prawdę, że jest wielu, którzy u „naszego” boku walczą o rodzinę, ale także
daje nadzieję, na to, że z pomocą Boga
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Marek Jurek pozdrawia czytelników "Posłańca" (foto: Archiwum M.K)

miłość w rodzinie zwycięży i da moc do
tworzenia Cywilizacji Miłości i Życia.
Taką nadzieją i owocem tego Kongresu
jest przyjęcie karty Deklaracji Warszawskiej, której niektóre najważniejsze
punkty prezentujemy poniżej:
„Zebrani na IV Światowym Kongresie
Rodzin, chcemy z całą mocą bronić
prawdy o rodzinie, przypomnieć jej misję wspólnoty miłości i życia, wzywać do
poszanowania jej niezbywalnych praw
zapisanych w Karcie Praw Rodziny. Rodzina jest dziełem Boga, podstawową
ludzką wspólnotą, opartą na nierozerwalnym małżeństwie, mężczyzny i kobiety,
wspólnotą miłości otwartej na życie, środowiskiem, w którym poczynają się i
przychodzą na świat nowi ludzie, Dlatego chcemy:
1. Zachować wierność Prawdzie Bożej
w miejsce relatywizmu
2. Wierne trwanie, aż do śmierci w miejsce braku odpowiedzialność za los najbliższych.
3. Poszanowanie i radość z życia każdego człowieka od poczęcia, do jego naturalnej śmierci.
4. Prosimy Kościół i wszystkie wspólnoty
religijne, aby głosiły Prawdę o życiu, małżeństwie i rodzinie, potwierdzając, że
jest pierwszą wspólnotą wiary i szkołą
wszystkich powołań
5. Zwracamy się do ludzi nauki, by swoją
wiedzą służyli sprawie rodziny.

A wreszcie my, tutaj zebrani zwracamy
się do wszystkich rodzin „Nie bójcie się!
Bądźmy jedno! Bądźmy znakiem nadziei! Wspierajmy się nawzajem, niosąc
szczęście i radość!
My, pełni nadziei i wdzięczności Bogu,
wracaliśmy nieco zmęczeni, ale szczęśliwi z tych dni pełnych duchowego bogactwa. I za to Chwała Panu!
Marysia i Marcin
P.S. Udało nam się porozmawiać między
innymi z Marszałkiem Sejmu, Panem
Markiem Jurkiem, który prosił, aby na
łamach naszej gazetki, pozdrowić
wszystkich jej czytelników i życzyć, aby
rodziny w naszej wspólnocie parafialnej
wzrastały w miłości i w walce o nadzieję dla rodzin.
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„Dymiące urządzenie”
To już druga część cyklu dotyczącego liturgii. Mamy nadzieję, że ta forma przybliżania wiedzy z jej zakresu jest przystępna i pomaga rozumieć sens liturgii
w Kościele. Tym razem Filip zyskuje informacje dotyczące „dymiącego urządzenia”...
Filip wychodził z kościoła bardzo podekscytowany. Jeszcze na schodach słychać
było dźwięki, jakie siostra wydobywała z
kościelnych organów.
- Dziadku, dziadku, ale dzisiaj było pięknie
na Mszy świętej! – krzyknął Filip tak, że aż
kilka osób obróciło się w jego stronę.
- Widzisz Filuś, bo to była suma odpustowa, czyli szczególna Msza w główne święto patronalne parafii, powiedzmy – zamyślił się z uśmiechem dziadek - takie „imieniny parafii”.
- Aha! To dlatego kościół był tak pięknie
przyozdobiony, przyjechało tylu księży i
było bardzo dużo ministrantów… Nawet
pachniało szczególnie!
- Pachniało? – zdziwił się dziadek
- No tak! Widziałem, że zapach wydobywał się z takiego dymiącego urządzenia,
które nosili ministranci… - Gestykulującemu Filipowi przerwał śmiech dziadka.
- Filuś, Filuś, to urządzenie nazywa się kadzidło i służy do…
Tym razem to dziadek urwał wypowiedź,
bo Filip biegł już do najbliższego kramu z
zabawkami. Popatrzył w kierunku wnuka,
pokręcił z uśmiechem głową i począł iść
w jego stronę.
Wieczorem dziadek siedział w ogrodzie i
czytał książkę, a Filip bawił się obok nowym pistoletem. W pewnej chwili dziecko odłożyło zabawkę i zwróciło się do
dziadka:
- Dziadku czujesz? Babcia chyba znowu
piecze moje ulubione ciasteczka.
- Rzeczywiście Filuś, miły zapach dochodzi z kuchni. Ty chyba masz jakiś wyczulony węch – powiedział z żartem dziadek do
swojego wnuka.
- Nie, to tylko dzisiaj jest taki dzień. A właśnie – usiadł na kocyku obok dziadka –
mógłbyś mi coś powiedzieć o tym „dymiącym urządzeniu”?
- Oczywiście – dziadek wyprostował się i
odłożył książkę – Przede wszystkim, jak już
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mówiłem, to jest kadzidło, które używa się
w liturgii, kiedy oprawa Mszy Świętej jest
uroczysta.
- Tak, jak dzisiaj! – krzyknął Filip.
- Na przykład właśnie w takie uroczystości
ksiądz kilka razy w czasie celebracji zasypuje węgielek taką specjalną mirrą, dzięki
temu z kadzielnicy wydobywa się dym.
- Przez to bywa duszno w kościele… - powiedział z wyrzutem Filip
- Owszem czasami może tak być, ale dym
ma w liturgii szczególne znaczenie. Jest
symbolem ofiary eucharystycznej oraz
ludzkich modlitw, które wznoszą się do
Boga, właśnie tak jak dym. Wierzymy, że
nasze modlitwy zostaną przez Boga, który
jest na górze, w niebie, przyjęte i wysłuchane.
- Aha… – powiedział ze zdumieniem Filip
– a przy tym jeszcze kadzidło daje miły zapach…
- Przyjemna woń, która wydobywa się z
kadzidła ma także ogromne znaczenie w
liturgii. Powinna ona przypominać chrześcijanom, że sami, przez swoje życie: pracę, służbę i modlitwę, powinni stawać się
miłą i piękną wonią dla Chrystusa. Wierzący, powinien niejako „pachnieć Ewangelią”, czyli bez słów świadczyć wobec drugiego człowieka o wielkiej miłości Boga.
Katolik powinien zawsze robić wszystko,
aby emanowała z niego wiara.
- Ciekawe – zachwycił się Filip i przez chwilę myślał w milczeniu – Ale ja ani moje Pismo święte wcale nie wydajemy szczególnego zapachu… - powiedział tym razem
bardzo zasmucony.
Dziadek zaśmiał się głośno.
- Widzisz Filuś, nie chodzi o dosłowny zapach, ale o efekt jaki daje. Co możesz powiedzieć, gdy czujesz ten zapach z kuchni
– zapytał tajemniczo dziadek.
- No – pomyślał znowu Filip – na pewno
mogę stwierdzić, że są to ciasteczka, które bardzo lubię i że nie mogę się doczekać, kiedy je zjem, bo są przepyszne. Aha!
A ich smak przynosi mi ogromną radość powiedział wszystko prawie jednym
tchem.
- Widzisz Filuś, dokładnie to samo powinien czuć człowiek przechodzący obok
chrześcijanina! Dzięki jego zachowaniu
powinien rozpoznać w nim człowieka wierzącego, którego postawa będzie miła i
pociągająca oraz będzie rodziła pragnienie
podobnego, „ewangelicznego stylu życia”.
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No i oczywiście będzie budziła radość. To
jest woń Chrystusa!
- No, no, jak dużo można odczytać z takiego niewielkiego znaku, jakim jest kadzidło…
- Filuś, a to jeszcze nie koniec. Kadzidło
bowiem ma jeszcze jedno, chyba najważniejsze znaczenie. – powiedział znowu
bardzo tajemniczo
- O co chodzi, dziadku?
- Filuś, podnieś głowę do góry i powiedz,
co widzisz?
Filip z ciekawością szybko wykonał polecenie dziadka.
- No, widzę granatowe niebo, księżyc, i trochę gwiazd w większości przykr ytych
chmurami.
- A właśnie! Chodzi mi o chmury – mówił
dalej niejasno dziadek – Z kadzielnicy wydobywający dym zaczyna się kłębić i tworzyć niejako obłok.
- Rzeczywiście – wtrącił Filip – Ale jaki to
ma związek z Mszą świętą?
- W Biblii chmura i obłok zawsze jest świadectwem prawdziwej obecności Boga. Na
przykład w Księdze Wyjścia, gdy Izraelici
uciekali przed faraonem, prowadził ich na
pustynię Bóg, który w ciągu dnia obecny
był właśnie w słupie obłoku; natomiast prorok Daniel w jednej ze swoich wizji przedstawia przyjście Syna Człowieczego - Mesjasza również na obłoku.
- Ale ja ciągle nie rozumiem jak to się odnosi do Eucharystii?
- W trakcie liturgii – zaczął spokojnym głosem dziadek - ministranci okadzają ludzi i
przedmioty, w których wszystkich obecny
jest prawdziwie Chrystus. Jest to Krzyż,
Ołtarz, Ewangeliarz, Kapłan, Lud wierny i
oczywiście Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa.
- Dziadku, dziadku opowiesz mi o tej obecności, prawdziwej obecności Chrystusa w
tych znakach podczas Mszy Świętej! –
krzyknął zaintrygowany Filip.
W tym samym momencie z kuchni zawołała również babcia:
- Filuś, weź dziadka i przyjdźcie szybko na
ciepłe ciasteczka!
Uśmiech na twarzy Filipa zrobił się jeszcze
większy, więc dziadek podnosząc się z
krzesła powiedział tylko:
- Oczywiście, że opowiem Ci o tych konkretnych znakach liturgicznych, ale teraz…
ciasteczka!
Mateusz Grzelczak

3/2007

(61)

W ostatnim numerze naszej parafialnej
gazety, rozpoczęliśmy cykl „Posłaniec poleca”. Pierwszą naszą propozycją był film
„Most do Terabithii”, który w owym czasie
gościł na ekranach naszych kin.
W tym numerze pragnę też polecić państwu film. Tym razem jednak nie z tych wielkich ekranów kinowych, ale tych mniejszych, znajdujących się w naszych domach.
Właśnie przed miesiącem na półki sklepowe i do wypożyczalni wszedł film pod tytułem „Patrol”, który gościł w naszych kinach
w zeszłym roku (grudzień 2006 r.)
Oryginalny tytuł filmu brzmi „The Guardian”, główną rolę w filmie zagrał znany i
ceniony na całym świecie amerykański
aktor Kevin Costner.
Pierwszy kontakt z filmem miałem 5 grudnia, czyli 9 miesięcy temu. Od tego momentu oglądałem ten film sześć razy i na
pewno jeszcze do niego wiele razy powrócę. Film opowiada o ratownikach ze straży przybrzeżnej marynarki Stanów Zjednoczonych ( tych samych, którzy uratowali
ponad 2 tys. ofiar huraganu Katrina). Główny bohater, Ben Randall (Kevin Costner)
to legenda straży, mający na koncie wiele
rekordów, a przede wszystkim ponad
dwustu ludzi, którym uratował życie. Jednak taka służba odbija się na jego własnym
życiu, odchodzi od niego żona, a w jednej
z akcji ratunkowych ginie cała jego załoga, w tym jego przyjaciel. Ben obwinia się
za te wszystkie sprawy i dlatego poczucie
winy i wspomnienia, z którymi nie potrafi
sobie poradzić, doprowadzają go do decyzji, ażeby zaprzestać pełnienia funkcji ratownika. Nie potrafiąc jednak odejść całkowicie od swego powołania przyjmuje funkcję nauczyciela szkolącego adeptów na
przyszłych ratowników. Wprowadzając
nowe metody szkolenia, naraża się kadrze
szkolącej i popada z nimi w konflikt. Mając
już rezygnować z tej funkcji, spotyka się z
młodym i uzdolnionym adeptem Jake Fischerem (w tej roli znakomity aktor młodego pokolenia Asthon Kuther), który mobilizuje go do dalszej pracy. I tu zaczyna się
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„sól” tego filmu, w którym reżyser ukazuje
różnice między doświadczonym mężczyzną, a młodym, porywczym chłopcem,
który ma swoje zdanie na każdy temat.
Burzliwe na początku relacje „nauczyciela” i „ucznia” z czasem przeradzają się w
przyjaźń, która gotowa jest poświęcić własne życie dla ratowania życia drugiego.
W jednym z wywiadów przeprowadzonych, po premierze filmu, Kevin Costner
powiedział, że „jedną z największych wartości ukazanych w tym filmie jest wartość
bogactwa, jakie posiada starszy i doświadczony mężczyzna i dialogu między nim a
młodym chłopcem, z którego rodzi się przyjaźń, a z niej nauka, która owocuje w codziennym życiu”
W podobnym tonie wypowiada się reżyser tego filmu Andrew Davis: „To film, który pokazuje wartość przyjaźni i poświęcenia, a także tego, że starsze pokolenie swoim bogactwem powinno dzielić się z młodszymi, aby mogli uczyć się odpowiednich
postaw względem ludzi, których spotykają
w swoim życiu. Ten film to również, swoisty pomnik, hołd, dla tych, którzy codziennie narażają swoje życie, by ratować nieznanych im ludzi”.
Te słowa reżysera najpełniej wyrażają
piękno tego filmu. W jego przesłaniu są
bowiem zawarte słowa Jezusa z Ewangelii według św. Jana „Nikt nie ma większej
miłości, od tej, gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich”, to widać od
pierwszej aż do ostatniej sceny tego filmu.
Możliwe jest to dzięki wielu czynnikom,
przede wszystkim znakomitej grze aktorskiej zarówno głównych postaci, jak i odtwórców drugoplanowych ról. Costner
swoją grą ukazał oblicze prawdziwego
męstwa, człowieka, który cierpi w ciszy,
by tym cierpieniem nie chce obarczać innych, który uczy i wymaga, wymagając
przy tym przede wszystkim od siebie. Ta
wewnętrzna walka, została w tak głęboki
sposób ukazana tylko dzięki rewelacyjnej
grze Kevina Costnera.
Z kolei Asthon Kuther, pokazał wielość ogromu emocji, energii, marzeń i problemów, z
jakimi często boryka się młody człowiek.
Bunt i wewnętrzny egoizm przezwycięża
dzięki spotkaniu z mądrością starszego mężczyzny, z której czerpiąc jest w stanie przemienić swoją postawę i stać się w pełni doj-
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Jakie filmy oglądać? Na co wybrać się
do teatru? Gdzie oglądnąć ciekawą wystawę?
W naszym cyklu pomagamy odpowiedzieć na te pytania.

rzałym człowiekiem. Reszta ról i postaci,
dodaje w tym filmie wiele refleksji, jaką
można podjąć, mimo stosunkowo nieskomplikowanej fabule, aktorzy dzięki swej grze
tworzą wielką głębie tego filmu.
Kolejną mocną stroną filmu, jest scenariusz
i zdjęcia. Dialogi pomiędzy aktorami, w prosty sposób przekazują wartości, nad którymi często nie jesteśmy w stanie dostatecznie się zatrzymać, przez co nasze życie duchowe jest uboższe. Zdjęcia w cudowny
sposób ukazują, to, czego nie wypowiadają
na głos aktorzy, ich wyraz twarzy, spojrzenie, pokazują wewnętrzne uczucia i emocje, które odgrywają w tym filmie kluczową
rolę. Dodajmy do tego zapierające dech w
piersiach efekty i muzykę, które budują nie
tylko wzruszenie, ale także napięcie i dawkę adrenaliny, mobilizując do innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i
wyjdzie nam dzieło, którego nie było na rynku filmowym od dawna. Film na, który warto poświęcić trochę czasu i wreszcie film,
nad którym warto się zatrzymać i podjąć refleksję.
Podsumowując: ze szczerego serca polecam film każdemu, a zwłaszcza mężczyznom i chłopcom, bo można w nim odnaleźć wiele pięknych wartości, takich jak,
prawdziwe męstwo czy ofiarność. Widzi
się tu odpowiedzialność i zaufanie, fundamenty, które budują przyjaźń - wartość
coraz częściej zapominaną w dzisiejszym
świecie.
Widz wraz z bohaterami dojrzewa do hasła, które jest przewodnikiem w ich służbie, mianowicie „By inni mogli żyć...”
Życzę, abyś drogi widzu oglądając ten film,
zmobilizował się do życia taką postawą,
by…”Inni mogli żyć jeszcze piękniej..”
Mario
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„Z potrzeby serca” - Z Piotrem Ładosiem, naszym parafianinem, twórcą ogólnopolskiego portalu katolicki.net, ojcem dwójki dzieci rozmawia Paweł Piwowarczyk

ROZMOWA „POSŁAŃCA”
- PAWEŁ PIWOWARCZYK: Głośno było
ostatnio o portalu, o którym można
powiedzieć, że „narodził” się właśnie
w naszej parafii. Jesteś jego pomysłodawcą i ciągle dokładasz starań, aby
był coraz ciekawszy, przekazywał coraz głębsze treści. Mógłbyś przedstawić się naszym czytelnikom?
- PIOTR ŁADOŚ: Nazywam się Piotr
Ładoś, choć pewnie odwiedzający nasz
portal Katolicki.net mogą mnie bardziej
kojarzyć z Petrus – tak podpisuję się w
portalu. Mam 37 lat, żonę Joannę i dwie
wspaniałe córeczki; Alicję i Patrycję. Z
Internetem jestem związany od 1993
roku, znacznie dłużej niż z naszą Parafią. W Borku Fałęckim mieszkam od
2002 roku.
- Skąd pomysł na „katolicki.net”, portal, który dziennie odwiedza ok. 3000
osób? Według Ciebie internet to „miejsce misyjne”, jak nazwał je jeden z
włoskich miesięczników?
- Na początku małe sprostowanie: Portal odwiedza już ponad 4 tysiące osób
dziennie, ostatnio w TV Polsat, gdy pokazywano nasz portal, zaniżono tą ilość
pomyłkowo. Pomysł wziął się z samego
„środka”. Zajmuję się Internetem wiele

lat, zwykle wszystko co robiłem związane było z typową komercją, bardzo
chciałem tworzyć coś, co niesie wartości. Sam pomysł chodził mi wiele czasu
po głowie, ale bałem się podjąć takiego
wyzwania sam. W lutym 2006 roku zaproponowałem więc naszemu księdzu
Proboszczowi Grzegorzowi Szewczykowi, stworzenie takiej internetowej przystani. Początkowo był to niewielki serwis parafialny, który pojawił się w sieci
10 marca 2006 roku, ale bardzo szybko
stał się miejscem spotkań rozmaitych
ludzi z całej Polski i wielu innych krajów. Powstawały nowe działy, portal zawiera wszystkie potrzebne informacje
dla Parafian, a druga jego część wiele
serwisów tematycznych dotyczących
wiary, Kościoła, a także pomocy duchowej.
Czy Internet jest miejscem misyjnym? A
jakie inne miejsce na świecie może
zgromadzić miliony osób? Gdzie można przekazać lepiej wartości tego, w co
wierzymy, tak aby dotarły do każdego
człowieka? Internet według mnie to najważniejsze w dzisiejszych czasach miejsce misyjne. Docenił je wielokrotnie
nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, doceniają wszyscy, którzy poznali zasięg
przekazu, jaki daje to medium.

- Jaka jest idea portalu? Do kogo jest
skierowany?
- Portal K atolicki.net z założenia jest
skierowany do wszystkich. Przede
wszystkim parafianie znajdą tutaj
wszystkie potrzebne informacje. Druga
grupa osób, to wierzący Polacy z całego
świata, którzy znajdują tutaj wsparcie
duchowe, poznają innych, mogą wymienić swoje poglądy na Katolickim Forum
Dyskusyjnym, znaleźć wiadomości z
życia Kościoła w Polsce i na świecie.
Portal ma też specjalne działy dla dzieci, młodzieży, Polonii i rodzin. Jest też
Klub Katolicki, gdzie tworzymy specyficzną, wirtualną wspólnotę. Można posłuchać katolickiego radia, przez kamery zobaczyć ważne miejsca na świecie.
I taka właśnie jest idea portalu Katolicki.net - łączyć wszystkich wierzących, intrygować tych którzy oddalili się od
Boga, wspierać szukających pocieszenia i podpowiadać wątpiącym.
- Być może wielu parafian nie jest jeszcze świadoma, co ciekawego może
znaleźć na stronie. Portal ma swoją
odrębną część właśnie dla parafian...
- Tak, jest nawet bezpośredni adres, aby
szybko i bez szukania trafić. Część parafialna dostępna jest pod adresem

Internet to miejsce pracy Piotra Ładosia
(foto: Archiwum rodzinne)
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Przyjaciół to miejsce, gdzie można
umieszczać własną twórczość; wiersze,
zdjęcia, świadectwa i inne. Jest wiele
działów i wiele możliwości, najlepiej
wpisać na klawiaturze ww.katolicki.net
i samemu się przekonać…
- Nawiązałeś współpracę z wieloma organizacjami, fundacjami i wydawnictwami. Jakie są tego owoce?
- Najważniejsze, to prawa autorskie, które mamy. Dzięki nim w dziale „Publikacje, artykuły, rozmowy” publikujemy
materiały z takich pism jak „Głos Ojca
Pio”, „Głos Karmelu”, „Kotwica”, „Miłujcie się!”, „Nasza Arka”, „Sekty i Fakty”,
„Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”
czy „Życie Duchowe”.
Bohater wywiadu z żoną Joanną
i córkami - Patrycją i Alicją
(foto Archiwum rodzinne)

www.borek.katolicki.net. Można tu
skontaktować się on-line z Kancelarią,
napisać do naszych Kapłanów, przeczytać ogłoszenia parafialne bieżące i archiwalne, sprawdzić intencje Mszy
Świętych na najbliższy tydzień i archiwalne, które już się odbyły. Jest kilka
tysięcy zdjęć, historia Kościoła, cmentarza, kapliczki i Jugowic. Są niektóre
homilie naszych kapłanów, kalendaria,
informacje o Kancelarii, Salach - Teatralnej i Multimedialnej i cały dział „Posłańca Zwycięskiej”, gdzie można pobrać
wszystkie numer y – od samego początku. Odwiedzający znajdzie tu dział Grupy Parafialne, może poznać bliżej Księży i Siostr y. Można tu również zamówić
Mszę Świętą, z czego korzystają głównie Parafianie mieszkający aktualnie za
granicą.
- A co ciekawego dla ludzi spoza parafii?
- Tak wśród naszych Parafian, jak i wśród
wszystkich odwiedzających portal,
największą popularnością cieszy się
dział wsparcia duchowego. Można tu
napisać anonimowo do kapłana,
poczytać wiele wartościowych modlitw
i wiele zrozumieć. Coraz żywsze jest
nasze Forum, gdzie dokonywanych jest
kilkadziesiąt wpisów dziennie, można tu
rozmawiać na wiele tematów. Krąg
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- A plany związane z rozbudową portalu?
- Ja mam wielkie plany i wielki zapał do
pracy. Wiele zależy jednak od możliwości finansowych i chętnych, którzy pomogą w dalszym rozwoju portalu. Bardzo dużo zależy od czasu ks. Mariusza
Słoniny, który mimo wielu obowiązków
duszpasterskich, towarzyszy portalowi
od początku. Chciałbym przeprowadzać
w portalu transmisję z Mszy świętych w
naszym kościele. To jednak wymaga
sporych nakładów finansowych na łącze
i sprzęt. Będziemy nadal rozwijać istniejące działy, dodawać coraz więcej możliwości i treści. Kończymy fazę testów
pierwszej w Internecie WIKI-Encyklopedii religijnej, tam treść może tworzyć
każdy internauta.
Mam wiele innych pomysłów, któr ych
teraz nie chcę jeszcze zdradzać. Najważniejsza jednak jest przychylność księdza
proboszcza Grzegorza, dzięki której nie
ma nic niemożliwego.
- W małym pomieszczeniu w domu katechetycznym, skąd administrujesz witr yną, spędzasz wiele czasu, prowadzisz również stronę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, oprócz tego
pracujesz zawodowo, spełniasz powołanie ojca. Jak znajdujesz na to
wszystko czas?
- Jeśli czegoś się pragnie, to zawsze
można tak ułożyć życie, aby to

zrealizować. Ja bardzo pragnę
zaspokoić swoje potrzeby duchowe. W
tym pomaga mi między innymi
tworzenie naszego portalu katolicki.net
i ser wisu naszego Ojca Świętego
www.janpawel2.pl . Moja praca
zawodowa również związana jest z
internetem. Tworzę komercyjne i
rozr ywkowe strony WWW, w pracy
zajmuję się głównie hostingiem i
pozycjonowaniem serwisów WWW.
Zdarza się, że wieczorami siedzę jeszcze
przed komputerem i mam często
wyrzuty sumienia, że nie spędzam tego
czasu bawiąc się z córeczkami. One i
żona są jednak bardzo wyrozumiałe.
A jak z czasem? Cóż, przez długie lata
prowadziłem firmę. To mnie nauczyło
jak cenny jest czas i jak nim gospodarować.
- W twoim życiu masz jeszcze wspaniałe pasje. Jesteś międzynarodowym
sędzią szachowym, byłym szachistom...
- Słowo „byłym” dodałbym tu w obu
przepadkach. Szachy to moja wielka pasja, kiedyś mój zawód. To jednak jest już
odległą historią. W szachy nauczył mnie
grać mój ojciec. Pierwsze kroki stawiałem w wieku 4 lat. W wieku lat ośmiu
byłem zawodnikiem KS Cracovia, a po
paru latach zostałem kupiony przez Krakowski Klub Szachistów, najstarszy klub
w Polsce, założony w 1893 roku. Szachy
przez wiele lat były dla mnie na pierwszym miejscu. Jeździłem po świecie,
startując w wielu turniejach, najpierw
jako zawodnik, później jako trener młodzieży, a jeszcze później jako sędzia. Teraz na szachy brak już czasu, choć wierzę, że kiedyś może do nich wrócę.
- Piotr Ładoś do czytelników „PZ”...
- Chciałbym serdecznie pozdrowić
wszystkich Czytelników „Posłańca Zwycięskiej”. Zapraszam do odwiedzin naszej internetowej przystani pod adresem
www.katolicki.net, a chętnych gorąco
zachęcam do współpracy przy tworzeniu naszego wspólnego dzieła, które
„zakwitło” przy naszej Parafii Matki Bożej Zwycięskiej i szerzy się w wirtualnym
świecie.
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Z LISTÓW
OD PARAFIAN
EPITAFIUM DLA DRUHNY ADY
część II (część I ukazała się w numerze poprzednim)
Borek Fałęcki był siedzibą Zarządu Magistratu Obwód X, co stawiało go wysoko w hierarchii miasta. Znaczenie to było tak duże,
że przed 60-ciu laty władze Chorągwi ZHP zdecydowały się na
umieszczenie tu jednego z czterech (później pięciu) Hufców
harcerek Krakowa. By naświetlić atmosferę tego wydarzenia,
posłużę się cytatem z gawędy nie żyjącej już dziś instruktorki
borkowskiej, śp. Druhny hm A. Struś: „W lutym 1945 r. instruktorki przedwojennej Chorągwi Harcerek, harcmistrzynie Z. Kottik i J. Orłowiczówna, zorganizowały spotkanie instruktorek krakowskich w lokalu przy ul. Krupniczej 38. Na tym zebraniu powierzono druhnie phm. M. Szymańskiej zorganizowanie pracy
harcerskiej na terenie Krakowa. Druhna Szymańska była przedwojenną hufcową Krakowa, a w czasie wojny zastępcą komendantki Pogotowia Harcerek.
Z relacji druhny wiemy, że na Krupniczą całymi dniami zgłaszały się instruktorki i dziewczęta, zarówno te, które należały przed
wojną, jak i działające w czasie wojny, wśród nich już na drugi
dzień po zakończeniu działań wojennych była druhna Ada Stefańska. Dostała polecenie od Druhny Szymańskiej, by zorganizować hufiec harcerek. Po kilku miesiącach do zorganizowanych hufców krakowskich należało 1500 harcerek.”
Był to okres maja i czerwca 1945 r. Wstrząsający widok - gromady kobiet i dziewcząt, których zgłaszanie było prawdopodobnie spełnieniem wielkiego marzenia okresu okupacji, aby
jak najprędzej znaleźć się razem. To miejsce spotkań było właśnie na Krupniczej, w tamtych miesiącach powojennej zimy i

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fał.
rok 1993 - Msza Święta
w 50 rocznicę ślubu Ady i Ryszarda Stefańskich
foto: Archiwum J.Kucharskiego
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wiosny.
Zgłaszali się ludzie po bardzo
ciężkich przeżyciach, którzy
mieli prawo być zmęczeni konspiracją, obozami koncentracyjnymi, więzieniami i warunkami
okupacji. Druhna Hanka podjęła działalność zaraz po powrocie z obozu koncentracyjnego w
Ravensbrück - założyła w Borku
33. Drużynę Harcerek „Kłosy”.
Podobnie druhna Lucyna Kantor-Muszyńska, która nazajutrz
po powrocie z robót w III Rzeszy zakładała 55. Drużynę Harcerek na terenie Kurdwanowa.
W kwietniu 1945 r. odbyło się uroczyste otwarcie roku harcerskiego, drużyny rozpoczęły zdobywanie stopni i sprawności. Podobnie jak harcerze, harcerki podjęły służbę Ziemiom Zachodnim, następnie służbę dziecku i służbę zdrowia. Funkcję komendantki Chorągwi Harcerek w Krakowie objęła druhna hm. A. Kleczewska. Krakowska Komenda Chorągwi Rozkazem L.1/1945
mianowała Hufcową V Hufca w Borku Fałęckim druhnę Adę Stefańską.
Kolejne miesiące uaktywniały następne środowiska. Organizacja pracy wprowadzona przez druhnę Adę Stefańską niwelowała trudności związane z rozległym terenem działania Hufca, sięgającym od Płaszowa po Pcim. Drużyny reprezentowały wysoki
poziom pracy harcerskiej.
Uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 1945/46 miał również
Hufiec Borek. Druhna Ada Druh Rysiek, w jednej z ogniskowych
gawęd, tak wspominali tamto wydarzenie. Z gawędy Druha R.
Stefańskiego: „We wrześniu 1945 r. myśmy zorganizowali w Borku otwarcie Roku Harcerskiego Hufca - Podgórze. Była wtedy
pierwsza Msza św. w nowym kościele borkowskim. Harcerze
oczyścili kościół po magazynie niemieckim. Ja załatwiłem w Solyayu z komendantem straży, żeby zrobili sobie ćwiczenia w
kościele i umyli cały wodą. Z ogrodu Ziobrowskich (dwór szlachecki przy ul. Zawiłej) pożyczyliśmy kwiaty, palmy.”
Z gawędy Druhny A. Stefańskiej: „Dzieci z Borku przyniosły bardzo dużo kwiatów. Mszę celebrował bp Rospond. Kościół nie
był wtedy konsekrowany, mieliśmy zezwolenie na Mszę od kard.
Księcia Adama Sapiehy. W 1945 r. W. Beliczyński zajął się Podgórzem. „Dziadek” Mitera (przedwojenny hufcowy) był w tym
czasie w Chrzanowie nauczycielem - tam też zajmował się harcerstwem. Wojtek zaczął organizować hufiec. Myśmy doskoczyli,
Rysiek był skarbnikiem, J. Damas (przedwojenny drużynowy borkowskich harcerzy) zastępcą komendanta hufca .W dniu 3-go
maja już wszystkie harcerki były umundurowane.”
Siedzibą Komendy Hufca był stojący do dziś jesionowy domek
przy ul. Zakopiańskiej 168 (własność p. Stefańskich). Tu odbywały się spotkania drużynowych, szkolenia. Druhna Ada została
mianowana harcnistrzynią w 1948 r. rozkazem, którym zarazem
zwolniono z funkcji wszystkich drużynowych Chorągwi Krakowskiej, a dzieci i młodzież wcielono do wzorowanego na leninowskich pionierach ZMP. Hufiec V w Borku Fałęckim działał do
1949r., kiedy to Światowa Organizacja Skautowa wykluczyła ZHP
ze swych szeregów na 49 lat.
Po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. teren, na którym działał Hufiec
Borek, przejęły hufce: Myślenice, Kraków-Powiat oraz Kraków-
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Podgórze. Pierwsze moje wizyty w domu p. Stefańskich przypadły na lata, gdy harcerstwo było organizacją rozwiązaną przez
rząd komunistyczny, a wszelkie przejawy tej działalności surowo karane. W Borku Fałęckim, który przed 1949 r. druh hm. W.
Beliczyński (ówczesny komendant hufca) nazywał Rzeczpospolitą Harcerską, restrykcji nie brakowało. Już w 1947 r. za zorganizowanie harcerskiej defilady, do aresztu trafili druhowie R. Stefański i W. Beliczyński. Kilkakrotnie przesłuchiwany był przez bezpiekę Juliusz Eizemberg działacz KPH, a po akcji ratowania harcerskich sztandarów, przez ponad trzy miesiące, na Skałach
Twardowskiego ukrywał się phrn. J. Wiatr.
W latach 1949-58 instruktorki skupiały się wokół druhny Jadwigi
Wierzbiańskiej (byłej Naczelniczki Harcerek). Zbiórki harcerek,
przy ogniskowej watrze organizowała w swojej posiadłości również druhna Ada. Wraz z siostrami mojej mamy, L. Muszyńską i
C. Kantor, miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z
druhną Adą. W ogniskowym kręgu śpiewano piosenki, wspominano harcerskie przygody i wierzono, że nadejdą lepsze czasy, gdy będzie można oficjalnie organizować harcerskie zbiórki.
Spotkania te pozwoliły błyskawicznie wznowić działalność po
strajkach robotniczych w 1956 roku, gdy władze komunistyczne
po prawie ośmiu latach zakazu, zezwoliły na reaktywowanie
harcerstwa polskiego. Wszystkie wymienione wyżej druhny podjęły pracę. W reaktywowanie Hufca Kraków - Podgórze włączyła się również druhna Ada wraz z mężem.
W roku 1959 władze komunistyczne zwolniły ze Związku Przewodniczącego ZHP hm. A. Kamińskiego (profesora Uniwersytetu Łódzkiego, twórcę polskich zuchów oraz współtwórcę Szarych Szeregów). Kolejno zaczęto zwalniać niewygodnych instruktorów, którzy należeli do harcerstwa przed 1939 r. Podziękowano za pracę również harcmistrzom A. i R. Stefańskim. Oddali
wtedy swoje harcerskie krzyże, jako vota Matce Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim.
Od 1981 r. druhna Ada była członkiem Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” oraz Żeńskiej Drużyny Instruktorskiej „Kuźnia”. Pomagała w sprawach programowych i organizacyjnych, odwiedzała nasze obozy harcerskie i kolonie zuchowe, uczestniczyła we wszystkich ważnych wydarzeniach
swojego środowiska, przy ogniskowych watrach wspominała starodawne dzieje.
Ostatni raz, w moim rodzinnym domu w Borku Fałęckim przy ul.
Światowida 2, Druhna Stefańska była 1.09.1989 r. W kominkowym kręgu, z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny, członkowie
„Starej Braci” wspominali rok 1939. Druhna L. Muszyńska opowiadała, jak z sali wykładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas zajęć Niemcy zabrali jej ulubioną polonistkę, Druhna Ada,
jak zgubiła harcerski krzyż podczas kopania rowów.
Druhna hm Ada Stefańska przyszła na świat w czasach, kiedy O.
Drahanowska i A. Małkowski zakładali pierwsze polskie drużyny skautowe. Odeszła na Wieczną Wartę w roku, w którym obchodzimy stulecie światowego skautingu. Przez osiemdziesiąt
lat harcerskiego szlaku była dla kilku pokoleń tej organizacji niedoścignionym wzorcem i za to jej serdecznie dziękujemy.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwajmy!
hm R. Jacek KUCHARSKI
Katowice, 22.02 2007 r. , Dzień Myśli Braterskiej
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O UŚMIECHU
Czy uśmiechanie się wiele kosztuje?
Czy uśmiech jest zarezerwowany dla jakiejś określonej grupy społecznej?
Czy uśmiechnięte oblicze dorosłego człowieka to powód do
zgorszenia?
Odpowiedź na te pytania wydaje się być oczywista: nie! A
jednak… Coś tutaj jest nie tak. Skoro uśmiech nie może nikogo zubożyć, zgorszyć lub ośmieszyć, to dlaczego gości na
naszych twarzach tak rzadko?
Uśmiechające się niemowlę rozczula nas gdy wyraża swoją
radość. Prawie każde, nie wiem jak oziębłe serce „mięknie”
na widok malucha rozchylającego usta w bezzębnym, radosnym uśmiechu. Natomiast uśmiechnięty dorosły (pomijając fakt, że na ulicach naszych miast jest prawdziwym wyjątkiem) traktowany jest zwykle z góry jako niespełna rozumu.
„Śmieje się jak głupi do sera”, „chyba nie wie, jakie jest życie,
że taki radosny” – to najdelikatniejsze stwierdzenia, jakie
może usłyszeć o sobie człowiek wyrażający swoją radość z
życia. Spotkać w środkach masowej komunikacji osobę, która z uśmiechem podziękuje za odstąpione jej miejsce to radość, ale i rzadkość. Najczęściej jest to wyniosła odmowa,
zajęcie miejsca bez słowa, a w najlepszym wypadku - wymamrotane niewyraźnie „dziękuję”. Kiedy obca osoba się
do nas uśmiechnie, wydaje się podejrzana o najgorsze zamiary – nie ma, więc mowy o odwzajemnieniu radosnego
sygnału… Uśmiech to coś, do czego podchodzimy ze sporą
dawką nieufności, a publiczne wyrażanie radości traktujemy wciąż, jako coś niestosownego. Już lepiej ponarzekać,
poskarżyć się i pokazać smutną minę – jaki ten świat zły, nasze
życie męczące, a rzeczywistość ponura.
A przecież już choćby udowodniony przez lekarzy dobroczynny wpływ radosnego podejścia do życia powinien być wystarczającą motywacją do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z przymrużeniem oka! Człowiek, który cieszy się
z tego, kim jest i co posiada nie jest zgorzkniały, lecz pełen
życia i zapału, a co za tym idzie – mniej skłonny do narzekania (np. na swoje zdrowie) a bardziej – do uśmiechania się.
Odrzucając myślenie o szarych stronach codzienności, możemy skupić się na tym, co dobrego nas spotyka.
Nie twierdzę, że należy przyjąć za swoje popularne w Stanach Zjednoczonych zjawisko „keep smiling!”, polegające
na utrzymywaniu na twarzy olśniewającego uśmiechu cały
czas, bez względu na stan naszego ducha. Na pewno jednak
warto obdarzyć sąsiada, przechodnia czy urzędniczkę w biurze szczerym objawem życzliwości, jakim jest uśmiech. Być
może odpowiedzą nam tym samym…? A nawet jeśli nie zawsze tak się stanie, to zachowajmy świadomość, że nasze
pogodne oblicze rozjaśnia szarą rzeczywistość, jaką budują
wszyscy „ponuracy”. Przecież chcemy żyć otoczeni pięknem
i radością a nie szarością i smutkiem! Prawda…?
Magdalena Nowaczek
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CIEKAWA INICJATYWA
W PODGÓRZU

dialnym wystaw w Galerii Rękawka, spektakli Teatru Otwartego i wszystkich wydarzeń mających miejsce w Domu Historii
Podgórza.

Stowarzyszenie PODGORZE.PL istnieje
formalnie od października roku 2005, a
więc w zasadzie niedługo, jednak jego założyciele od lat działają wspólnie dla dobra Podgórza – prawobrzeżnej części Krakowa, która niegdyś była świetnie prosperującym Wolnym Królewskim Miastem.
Założyciele Stowarzyszenia od pięciu lat

Od roku 2002 organizujemy Podgórskie
Dni Otwartych Drzwi – dwudniową, a od
2005 roku już trzydniową imprezę, podczas której uczestnicy mogą bezpłatnie
zwiedzić miejsca ważne dla dziejów i charakteru Podgórza, w tym także te, na co
dzień niedostępne, jak na przykład areszt
śledczy, fabrykę lalek, czy stopień Wodny
na Dąbiu lub całkiem nieznane czy wręcz
zapomniane – jak choćby wykuta w skale Lodownia Miejska. Co roku otwieramy
około 20 obiektów: pracowni, fabryk,
szkół, warsztatów rzemieślniczych. Organizujemy także szereg spacerów tematycznych i pokazów. Impreza od 2003 roku
wpisana jest w kalendarz Europejskich
Dni Dziedzictwa i gromadzi setki uczestników. W jej ramach udało nam się przeprowadzić m.in. pokaz „Listy Schindlera”
w halach Fabryki Schindlera, czy oświetlić most im Piłsudskiego. Dzięki tej ostatniej akcji Radni Miasta Krakowa przewidzieli stałe oświetlenie dla mostu planując je w budżecie na najbliższe lata. Nasze działania przynoszą więc wymierne
rezultaty. W tym roku w dniach 28 - 30
września odbędzie się szósta edycja Podgórskich Dni Otwartych Drzwi. Będzie
można między innymi zwiedzić kościół
parafialny pod wezwaniem Matki Bożej
Zwycięskiej, łącznie z wejściem na wieżę kościelną, wysłuchaniem historii kościoła i historii parafii.
Tworzymy nowe tradycje. Chcąc sprawdzić prawdziwość podgórskiej legendy
mówiącej o wspólnych zachodach i
wschodach słońca nad kopcami Krakusa
i Wandy, urządzamy w dniu 21 czerwca
uroczyste Powitania Słońca na Kopcu
Krakusa. Rokrocznie sprawdzamy czy
prastara legenda jest prawdziwa i rokrocznie sprawdza to z nami coraz większa liczba niewyspanych Podgórzan (w zeszłym
roku prawie 100 osób). Uczestnicy otrzymują specjalnie przygotowane certyfikaty, świadczące o obecności na Kopcu w
tym właśnie dniu. Ta nowa tradycja, powstała 5 lat temu, cieszy się coraz większą
popularnością i pełną aprobatą Podgórzan, stąd wierzymy, że za 100 lat stanie
się żywą i niezmienna podgórską tradycją.
Stowarzyszenie jest zaangażowane w
sprawę obrony przed dewastacją skanda-

popularyzują niezwykłą historię Podgórza,
jego walory kulturowe i dziedzictwo na
stronach witryny internetowej www.podgorze.pl, którą obecnie odwiedza ponad
tysiąc użytkowników dziennie i która
uznawana jest za najlepszą, najciekawszą
stronę internetową Krakowa, prowadzoną przez prawdziwych pasjonatów, ludzi o niewyczerpanej energii i oryginalnych pomysłach. Portal jest również miejscem, w którym Podgórzanie mają możliwość sami się wypowiedzieć na temat
spraw Podgórza, rejestrują zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, regularnie korzystają z forum, zamieszczają swoje drobne ogłoszenia, a przedsiębiorcy
swoje adresy w bazie. Wszyscy mogą też
publikować swoje zdjęcia i pocztówki z
Podgórza. Wokół strony powstał cały ruch
społeczny, ma swoich pasjonatów i stałych bywalców, a wszystkie nasze inicjatywy natychmiast zyskują rozgłos. Inne organizacje zgłaszają się też do nas z prośbami o poparcie i współpracę (Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Fundacja Janus, Stowarzyszenie „Wiosna”).
Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi.
Na stałe współpracują z nami Radni Miasta Krakowa i Rada Dzielnicy XIII oraz
dziennikarze, którzy jak sami przyznają
często szukają tematów dla artykułów na
naszej stronie. Witryna jest patronem me-
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licznym planem „rewitalizacji” najświętszego miejsca Podgórzan – Wzgórza św.
Benedykta i unikatowego na skalę europejską zabytkowego Fortu św. Benedykta. Wspólnie z Radą Dzielnicy XIII, wieloma autorytetami świata nauki i organizacjami pozarządowymi utworzyliśmy Społeczny Komitet Ratowania Wzgórza i Fortu św. Benedykta. Z ramienia Komitetu
zorganizowaliśmy w 2006 roku „Publiczny manifest dobrych pomysłów na Fort”,
podczas którego mieszkańcy Podgórza (w
liczbie ponad 500 osób) mogli na zawieszonych planszach umieścić swoje pomysły na rewitalizację Fortu, a na przedstawione głosować. Napisaliśmy też w imieniu Komitetu i swoim własnym dziesiątki
listów m.in. do Komisarzy Unii Europejskiej, do UNESCO i wielu innych instytucji, którym - jak mniemamy - los zagrożonego Fortu nie jest obojętny. Nie ustajemy w działaniu. Stale też zbieramy podpisy pod protestem w tej sprawie (zebraliśmy już ponad 5 tysięcy) i informujemy o
negatywnych skutkach takiego pomysłu i
stratach, jakie poniesie Podgórze i sam
Kraków skutkiem przeprowadzenia planowanych inwestycji.
Pod egidą wydawnictwa „vis-á-vis etiuda”
członkowie Stowarzyszenia przygotowali
pierwszy w historii „Przewodnik po Podgórzu – prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa”. Zaopatrzony w piękne fotografie zawiera teksty opisujące zabytki, trasy turystyczne, a także tak niezwykłą atmosferę
Podgórza – opisując w krótkich esejach
tutejsze schody, zegary czy kamienne portrety. W przewodniku proponujemy wycieczki autorskimi trasami, ukazującymi
historię i urodę Podgórza w pełnej krasie.
Pierwsze wydanie ukazało się w 2004
roku, potem kolejne, a już wkrótce wersja angielska. W roku 2005 wydaliśmy
pierwszą serię pocztówek z Podgórza.
Pamiętamy o rocznicach wydarzeń, które w sposób kluczowy wpłynęły na historię naszego miasta. W 2005 roku obchodziliśmy 90 rocznicę połączenia Podgórza
i Krakowa. Z tej okazji woziliśmy Krakowian do Podgórza, a Podgórzan do Krakowa przez 90 minut tramwajem wodnym
przez Wisłę na znak pokojowego od 90
już lat współistnienia tych dwóch brzegów
Wisły. Każdy Krakowianin otrzymał paszport i certyfikat potencjalnego Podgórzanina wraz z listą miejsc obowiązkowych
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do zwiedzenia w najbliższym wolnym terminie.
W 2006 roku obchodziliśmy 222 rocznicę
powstania Wolnego Królewskiego Miasta
Podgórza. Wybraliśmy datę oryginalną,
niepowtarzalną, zagadkową i łatwą do zapamiętania. Po Podgórzu w dniu 26 lutego jeździł zabytkowy tramwaj zwany „Podgórską Linią Czasu”. Woził cesarza Józefa II – założyciela Wolnego Królewskiego
Miasta Podgórza, któr y na początku imprezy odczytał uniwersał, którym 222 lata
temu założył Podgórze a następnie wręczał kopię tego dokumentu każdemu pasażerowi tramwaju. Podczas przejażdżki
można było dowiedzieć się o historii Podgórza, o postaciach, które wpłynęły na losy
tego miasta, przeczytać sporządzony specjalnie na tę okazję numer „Podgórzanina” – gazetki, która na pocz. XIX w. wychodziła w Podgórzu.

W tym roku Stowarzyszenie stało się
członkiem założycielem nowopowstałej
Konfederacji na rzecz przyszłości Krakowa „Cracovia Urbs Europea”, której zadaniem jest ochrona dziedzictwa historycznego Krakowa jako miasta pamięci narodowej. Przygotowano pięć imprez w ramach Święta Ogrodów, m.in. ogrodowy
maraton filmowy w kinie Wrzos. Planów
i pomysłów jest wiele…
Wszystkich, którym leży na sercu los prawego brzegu Wisły, ludzi obdarzonych
chęcią i potrzebną robienia czegoś dla siebie i dla świata, wszystkich o gorących
sercach i głowach pełnych pomysłów zapraszamy w nasze szeregi. Znajdziecie tu
przestrzeń do samorealizacji, otwarte szerokie pole działania, a tym samym połączycie ze sobą to, co najlepsze – czyli słynne „przyjemne” z równie sławnym „pożytecznym”.

Z LISTÓW OD PARAFIAN
Ojciec Dionizy
Jestem szczęśliwa, że poznałam bliżej ojca Dionizego Śmiałkowskiego oFMCon.
W Głogówku od września 2005 r. przebywał w prenowicjacie
mój wnuk Mateusz. W tym czasie spowiednikiem renowicjuszy był właśnie o. Dionizy. Przez wiele lat, zanim o. Dionizy wyjechał do Głogówka, usługiwał w naszej parafii Matki
Boskiej Zwycięskiej, sprawując opiekę nad braćmi III- go zakonu franciszkańskiego. Był również spowiednikiem sióstr
Rodziny Mar yi oraz sióstr z Ukrainy, któr ych patronem jest
św. Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Siostra przełożona sióstr z Ukrainy obrządku greko-katolickiego wspomina okres po okupacji, kiedy jako młoda zakonnica pracowała w szpitalu w Sobocie na Dolnym Śląsku. W okresie wakacji przyjeżdżali do Soboty młodzi kler ycy z Krakowa, franciszkanie, wśród nich był kleryk Dionizy.
Mieszkańcy Soboty zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich.
W czasie roku szkolnego przyjeżdżał do nich raz w miesiącu
ksiądz i raz w miesiącu uczestniczyli we Mszy św. Gdy przyjeżdżali kler ycy z Krakowa w czasie wakacji były codziennie
nabożeństwa, niekiedy dwa razy dziennie. Ludzie mimo zmęczenia (był to okres żniw) przychodzili do kościoła. Klerycy
pomagali ludziom również przy żniwach – kosili zboże i żęli
sierpami. W zamian za pomoc otrzymywali żywność. Pan
Franciszek Sojka - 95-1etni mieszkaniec Borku Fałęckiego wspomina, że bracia III zakonu franciszkańskiego jeździli z o.
Dionizym na pielgrzymki na Bie1any, do Staniątek, do Skały.
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W tym roku w Podgórskie Dni Otwartych
Drzwi włącza się Kościół Matki Boskiej
Zwycięskiej, wszakże Borek Fałęcki to również Podgórze. W historii tego Kościoła
kryją się nieznane fakty oraz legendy, do
których poznania nadarza się niepowtarzalna okazja. 30 września o godzinie
13.00 zapraszamy na oprowadzanie po
Świątyni oraz zwiedzanie chóru. Zbiórka przed głównymi drzwiami Kościoła.
O historii Parafii MBZ opowie Ksiądz Proboszcz Grzegorz Szewczyk. Dla odważnych chętnych będzie również możliwość
wejścia na szczyt wieży kościelnej. Bliższe informacje na stronie www.podgorze.pl. Zapraszamy serdecznie.
Magdalena Walas
Kontakt ze stowarzyszeniem:
pawel@podgorze.pl
Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Ojciec Dionizy był zawsze spokojny, cichy, pokorny i małomówny. Jak brat Mateusz poprosił Ojca Dionizego o odprawienie Mszy św. w intencji wstępującej do Karmelu kuzynki Kasi, początkowo o. Dionizy odmówił, mówiąc, że musi
w innej intencji odprawić Mszę św., ale kiedy przygotowywał się do mszy św. szepnął do Mateusza, że mszę św. odprawia również w intencji K asi.
Ojciec Dionizy ucieszył się bardzo, jak z rodzicami brata Mateusza przyjechałam do Głogówka. Wcześniej czytał on
książkę „Papież z fabryki Solvay” - są to wspomnienia byłych współpracowników Sł. Bożego Jana Pawła II. z okresu
okupacji. Ucieszył się, że mógł porozmawiać z autorką Zadawał mi wiele pytań. Niektór ych robotników znał, okazał
wielkie zainteresowanie tym, jak powstały te wspomnienia.
Pytał mnie o III zakon franciszkański, pamiętał wielu braci,
pokazywał mi wspólne zdjęcia, Po przeczytaniu książki „Papież, z fabryki Solvay ” wygłosił piękną homilię na podstawie wypowiedzi robotników.
Największą radość sprawiła mi obietnica o. Dionizego, że
do swych stałych modlitw włączy mnie i mego wnuka i nowicjuszkę siostrę Marię Teresę od Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W dniu 24 sierpnia 2006 r. o. Dionizy zginął tragicznie na
urlopie w rodzinnej miejscowości. Nagła śmierć przer ywa
nić życia, chciałoby się jeszcze wiele rzeczy powiedzieć,
zasięgnąć rady, prosić o pamięć modlitewną.
Ufam, że o. Dionizy jest naszym Orędownikiem przed Panem Bogiem. Wstawia się za nami do Miłosiernego Jezusa,
powierza nas Jego Matce.
Karolina Biedrzycka
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WYDARZY SIĘ
CO? GDZIE? KIEDY?, CZYLI ŚCIĄGA PARAFIANINA...
Od tego numeru będziemy informować naszych czytelników o ważnych
wydarzeniach związanych z naszą parafią. Znajdziecie tutaj wszystkie ważne wydarzenia, które obchodzić będziemy w parafii. Poinformujemy
Was, o której będzie msza, nabożeństwo

7-13 października - 63. Tydzień Miłosierdzia.
3 – 10 października - Pielgrzymka do
Turcji śladami św. Pawła (uczestniczy w
niej kilkanaście osób z naszej parafii i parafii św. Jadwigi z Klin Borkowskich).

WRZESIEŃ
13 września – Nabożeństwo Fatimskie
w naszej parafii. Godz. 18:00 – Msza św.,
ok. 19:00 różaniec i procesja z figurą
Matki Bożej wokół kościoła.

5 października – Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w kościele w godz. 6:15
do 7:00 i od 17:00 do 19:00. W kaplicy
możliwość spowiedzi od godz. 7:30, o 8:00
msza św.

14 września – Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Msza św. na cmentarzu o godz. 11:00, w
kościele o 6:30 i 18:00.

5 października - Wspomnienie św. s.
Faustyny Kowalskiej dziewicy. W Łagiewnikach o g.15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, a później Uroczysta Suma Odpustowa.

16 - 18 września – Triduum dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania (Msza św. Codziennie o 18:00,
po nich spotkanie, rozdanie indeksów).
18 września wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona młodzieży. Godz.
18:00 Msza św.
29 września – Dzień imienin Ks. Rafała Starzaka
30 września – O godz. 13:00 będzie
możliwość zwiedzania naszego kościoła (łącznie z chórem) w ramach „Podgórskich Dni Otwartych Drzwi” (o akcji
więcej można przeczytać na str. ?)
30 września – Pierwszy różaniec o
godz. 17:30.

13 października – Zakończenie nabożeństw Fatimskich w naszej parafii. Godz.
18:00 – Msza św., ok. 19:00 różaniec i procesja z figurą Matki Bożej wokół kościoła.
14 października – Dzień Papieski (pod
hasłem „Jan Paweł II- Obrońca godności
człowieka”) . Przed kościołem będą zbierane ofiary do skarbonek na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z
rodzin biednych w naszej ojczyźnie. To
również Dzień Nauczyciela – powierzamy
ich naszym modlitwom.
16 października – 29. rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża. Godz.
18:00 – Msza św.
20 października – 7. rocznica śmierci ks.
Jana Paska

PAŹDZIERNIK
1 października – Dzień imienin s. Teresy

28 października – Dodatkowa Msza św.
na cmentarzu o godz. 11:30.

2 października – Świętych Aniołów
Stróżów, patronów Oazowej Grupy Teatralnej „A-łi” działającej w naszej parafii.

31 października - Na cmentarzu od godz.
12.00-16.00 przyjmowane będą wypominki.

7 października – Uroczysty różaniec z
procesją wokół kościoła o godz. 17:00.

LISTOPAD
W listopadzie codziennie przed Mszą św.
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o 18 będzie odmawiany różaniec za
zmarłych.
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. W kaplicy na ul. Goryczkowej o godz. 8.00 i 11.00. Msze św. w
kaplicy na cmentarzu o godz. 8.30,
10.00, 11.30 i ok. 15:30. Nieszpory
żałobne z kazaniem i procesją po
cmentarzu o godz. 14.00. (Po zakończeniu procesji Msza św.).
Od godz. 9.00 – 16.00 na cmentarzu
przyjmowane będą wypominki.
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. Przed Mszą św.
o godz. 11.00 i 15.30 przyjmowane
będą wypominki.
4 listopada - Dodatkowa Msza św.
na cmentarzu o godz. 11:30.
11 listopada – Święto Niepodległości
Inne informacje:
- W każdy piątek w naszym kościele
jest adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Najpierw adoracja w ciszy a na zakończenie ok. g.
17.30 modlitwa prowadzona przez
wspólnoty naszej parafii.
- W drugą niedzielę miesiąca zbierane są ofiary na remont organów.
- Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w II piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.
- Nabożeństwo do św. Judy Tadeusza
w III czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
- Nabożeństwo do św. o. Pio w IV
czwartek miesiąca po wieczornej
Mszy św.
- Intencje Mszy św. odprawianych w
naszym kościele, a także ogłoszenia
parafialne znaleźć można na afiszu
przed kościołem oraz w Internecie na
stronie: borek.katolicki.net
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WARTO WIEDZIEĆ
Wieczyste śluby zakonne naszego
parafianina

9 września o godz. 10:00 w kościele
św. Stanisława Kostki na Dębnikach
(siedziba salezjańskiej Inspektorii
Prowincji św. Jacka) nasz parafianin,
były oazowicz – kler yk Mateusz Rochowiak złożył wieczyste śluby zakonne. Uroczysta profesja odbyła się
po kilkuletnim przygotowaniu formacyjnym. Za dwa lata kl. Mateusz
przyjmie sakrament kapłaństwa (w
zakonie Salezjanów przygotowanie
do kapłaństwa trwa bowiem dłużej).
Serdecznie gratulujemy i życzymy,
aby powołanie do służby Bogu nadal się w nim rozwijało i przynosiło
owoce dobra, którym będzie obdarzał wszystkich, których spotka na
drodze.
„Ksiądz Bosko żył i pod natchnieniem Bożym przekazał zakonnikom
oryginalny styl życia i działania, zwany duchem salezjańskim. Jego
ośrodkiem i syntezą jest miłość duszpasterska, odznaczająca się młodzieńczym dynamizmem, któr y …
pobudza ich do szukania dusz i służenia jedynie Bogu.”
Duszpasterze i parafianie

W przyszłym roku do Ziemi Świętej
Wiosną 2008 roku parafia planuje
pielgrzymkę do Ziemi Świętej - program i więcej informacji na temat tej
pielgrzymki podamy w następnym
numerze naszej gazetki.
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LENISTWO, SŁODKIE LENISTWO…
Drogi Czytelniku! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielkiego wysiłku wymaga napisanie tego artykułu. Chyba
prawie tak samo dużego, jak jego czytanie. Ale nie przejmuj się! Coś trzeba
w życiu robić, więc wyciągnij się wygodnie na kanapie i poczytaj trochę dla
zabicia czasu…
Mimo, że wstęp wydaje się banalny,
sprawa, którą chcę podjąć jest poważna. Współczesny człowiek balansuje
bowiem między dwoma skrajnościami
– całkowitym pochłonięciem duszy,
pragnień, zamiarów przez PRACĘ oraz
popadnięciem w beztroskę, bierność i
bezczynność, prowadzące do LENISTWA. Skrajności są złe, więc od czasów starożytnych poszukujemy złotego
środka.
Medycyna (zwłaszcza psychologia) nie
dostrzega w samym lenistwie pejoratywnego znaczenia, nie ocenia go moralnie, lecz utożsamia ze złym samopoczuciem (stanem obniżonego samopoczucia). Można farmakologicznie poprawić swój nastrój, co poskutkuje automatyczną chęcią do pracy i wzmożonego wysiłku. Jednak takie ujęcie sprawy nie satysfakcjonuje do końca naszego spojrzenia na człowieka i nie jest do
końca trafionym rozwiązaniem.
Czym naprawdę jest lenistwo? Trudno
powiedzieć. Jest po prostu zaniedbaniem dobra, które mogę wykonać. Jest
stanem, kiedy mówię „nie chce mi
się…”. Na pewno należy je odróżnić od
stanu przemęczenia i chwil wypoczynku. Już Hipokrates mawiał: „bezczynność i lenistwo prowadzą do zguby”.
Ale czy lenistwo to tylko bezczynność?
Św. Paweł wzywał chrześcijan w Tesalonice, którzy ulegli apatii, spodziewając się rychłej par uzji Jezusa. Zaprzestali więc pracować, bo skoro Jezus ma
już przyjść, to po co się wysilać… a
Apostoł zgromił ich pisząc w liście: „Kto
nie chce pracować, niech też nie je!
Słyszymy bowiem, że niektórzy spośród
was (…) wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym
przeto nakazujemy i napominamy ich
w Panu Jezusie Chr ystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (2
Tes 3,10b-12). Św. Paweł określa więc
lenistwo jako zajmowanie się rzecza-

mi niepotrzebnymi. To ważna wskazówka. Jeżeli mam do wykonania pracę, a wolę w tym czasie robić coś, co
sprawia mi przyjemność, to nieuchronnie zmierzam w objęcia beztroski.
Problem lenistwo ma przede wszystkim
aspekt wolitywny, czyli dotyczy naszej
woli. Jeśli jest ona silna, będziemy poukładani, solidni i konsekwentni. Jeśli
nie, w sercu będzie bałagan, któr y przełoży się w szybkim tempie na zewnątrz.
I przychodzi pokusa kierowania się zasadą Oskara Wilde’a: „nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze”.
Jak walczyć z lenistwem? Bo jest ono
rzeczywiście czymś złym. Bóg dał nam
potężny oręż – modlitwę. Alan Aleksander Milne – autor „Kubusia Puchatka”
– lubił podobno modlić się w następujący sposób: „Panie Boże spraw, aby mi
się chciało tak, jak mi się nie chce”.
Taka modlitwa naprawdę skutkuje!
Oprócz wzmacniania swojej woli modlitwą, trzeba również umieć od siebie
wymagać – solidności, systematyczności, punktualności. Te cnoty należy rozwijać. Trzeba także nauczyć się dobrze
i aktywnie wypoczywać (nawet zwykły
spacer jest lepszy niż ślęczenie przed
telewizorem). Te rady dotyczą nie tylko naszej sfery ludzkiej działalności, ale
sięgają o wiele głębiej. Pomogą nam
ustrzec się od najgorszego lenistwa –
lenistwa duszy.
Acedia (bo tak nazywa lenistwo duszy
teologia moralna) jest stanem serca,
kiedy już znudzi go życie religijne – modlitwa, sakramenty, kazania, gazety katolickie, w ogóle Kościół i następuje
ochłodzenie, wypalenie. Trwanie w takim stanie jest bardzo niebezpieczne,
bo w krótkim czasie może doprowadzić do powstania niepokonalnych wątpliwości, skutkiem czego będzie odwrócenie się od Boga i pragmatyczny
ateizm. Pamiętajmy, że „Lenistwo jest
głupstwem ciała, a głupstwo jest lenistwem duszy ” (Alojzy Żółkowski).
Wszystkim życzę więc wytrwania w
walce z lenistwem! A sam idę się położyć na momencik…
Ks. Rafał Starzak
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PODPATRZONE – PODSŁUCHANE, CZYLI Z ŻYCIA PARAFII - NA WESOŁO

foto: PP

Uderzał: ks. Mariusz
Efekt: Minął się z piłką...

Uderzał ks. Rafał
Efekt: Piłka zatrzepotała... w krzakach.

Ks. Rafał jest cool – Dlaczego? Zapytajcie go,
gdzie będzie studiował od października...

Uderzał: ks. Krzysztof
Efekt: Trafił w słupek... podtrzymujący
bramkę.

Wszystkie drogi
prowadzą do ....

„Tak” czy „nie” dla gołębi? - Przechodząc obok
kościoła mamy wrażenie, że słyszymy wrony. Owszem dobrze słyszymy – to zamontowany na dachu
naszej świątyni system odstraszający gołębie. Znalazł się jednak jego przeciwnik, który uważa, że gołębie mogłyby być wykorzystywane podczas cermonii śłubnych przez wpuszczenie ich przez okno. Zatem „tak” czy „nie” dla gołębi?

Kolejni nasi goście w ramach cyklu: „Znani i lubiani”
foto: PP

Znani
i
lubiani
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W tym numerze mamy zaszczyt przedstawić „znanych
i lubianych” w osobach Zuzi,
Asi i Moniki. Wszystkie trzy
dziewczynki brały udział w
letniej kolonii w Gołkowicach. Sprawowały się tam
znakomicie. Zuzia, Asia i
Monika śpiewają również w
scholce, do której zapraszają wszystkie chętne
dziewczynki.
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BUDU
JĘ K
ATEDRĘ
BUDUJĘ
KA
Słyszałam kiedyś takie opowiadanie o pewnym bardzo pobożnym
człowieku, który żył w średniowieczu.
Jako dziękczynienie za otrzymane od
Boga, a może prosząc o coś szczególnie ważnego wyruszył na pielgrzymkę.
Oczywiście pieszo, do odległego o tysiące kilometrów miejsca świętego.
Jego podróż tr wała tygodniami: często w deszczu, palącym słońcu, a nawet w śniegu. Nic go nie zniechęcało.
Ufając Bogu szedł niestrudzenie dalej.
Pewnego dnia przechodząc obok kamieniołomu zobaczył pracujących w
nim ludzi. Wszyscy zakurzeni od stóp
do głów, niektórzy poranieni kawałkami odpadającej skały, zmęczeni. Pielgrzym podszedł do jednego z nich i zapytał:
- Człowieku, co robisz?
A ten poir ytowany, że ktoś przeszkadza mu w pracy i w dodatku zadaje
głupie pytanie odpowiedział:
- Nie widzisz? Zaharowuje się na
śmierć by utrzymać żonę i sześcioro
dzieci.
Pielgrzym odszedł od niego i zapytał
kolejnego:
- Człowieku, co robisz?
- Ciężko pracuje, by zarobić na lekarstwa dla chorej żony.
Pątnik już chciał wyjść z kamieniołomu, kiedy zobaczył robotnika, któr y
pracował szybciej niż wszyscy inni, a
wcale nie był od nich ani młodszy ani
potężniejszy. Zaciekawiony podszedł

MDM
MONIKA
DO
MŁODZIEŻY

bliżej, wtedy kamieniarz odwrócił
się do niego. Choć cała twarz była
zakurzona pielgrzyma zaskoczyły
oczy - zobaczył w nich szczególny
blask. I znowu zapytał:
- Człowieku, co robisz?
- Buduję katedrę...
Przez chrzest staliśmy
się dziećmi Bożymi, które
tworzą Kościół - wspólnotę
wierzących. To ona gromadzi się w kościele, domu
Bożym na modlitwie.
Jeśli popatrzymy na budynek kościelny, szczególnie
taki leciwy to zobaczymy,
że składa się z różnych cegieł. Jedne są piękne, równiutkie, inne poszarpane,
ale wszystkie dobrze się
trzymają na zaprawie.
RU
Katedra w Reims (Francja), (foto: Archiwum moniro)

REKLAMA

WYROBY DOMOWE Pyszne pierogi, uszka, gołąbki, krokiety...
Wytwórnia mrożonek (ul. Wodna 2A, tel. 012 655 00 55) zaprasza na zakupy swoich produktów (pierogi, krokiety, uszka,
gołąbki, zupy i inne) mrożonych i gotowanych do firmowych sklepów:
- ul. Wodna 2A, - pętla w Borku Fałęckim - kiosk nr 8, - plac pod Halą Targową (ul. Grzegórzecka)
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WRZEŚNIOWY POSŁANIEC dla Dzieciaków
KOCHANI MALI CZYTELNICY !
Mogę ze smutkiem krzyknąć Wam!
Mija wakacji czas, nikną pola i las.
Szkoła z oddali woła nas.
Już czas, kochani. Nauki czas.
Dodam jeszcze do tego. Wołajcie do Boga
o dary Ducha Świętego.
Marudzę? Otóż nie. Jestem pewna, że zaproszenie na czas nauki w szkole, Matki Najświętszej i Ducha
Świętego, będzie dla Was Kochani wspaniałym rozwiązaniem wielu, uczniowskich problemów. To będzie
stanowiło o wielkości każdego ucznia. Bo przecież wracacie umocnieni miłością do Boga. Widzieliście Go
otoczeni przyrodą. Swoje koleżanki i kolegów mierzcie miarą serca. Duch Święty podpowie Wam jak to
robić. Otrzymanych darów nie zmarnujcie. Jakich? A więc daru mądrości, daru rozumu, umiejętności, rady,
męstwa itd. Mają one w naszym życiu takie znaczenie jak wiatr dla żaglówki. Jeśli złapiesz wiatr w postawione żagle wtedy? No, właśnie. Sami odpowiedzcie sobie co wtedy? Własnymi siłami wiele nie zrobicie,
ale z Duchem Świętym Wasz rok szkolny zaowocuje dobrem i wspaniałymi stopniami. Kochani! Po powrocie do szkoły rozejrzyjcie się w koło. Przyda Wam się dar umiejętności. Umiejcie pocieszyć wystraszonych
nowych kolegów czy koleżanki. Nie znęcajcie się nad nimi, głupimi odezwaniami, bo trochę inaczej wyglądają, jak to mówicie, straszą i są niemrawi. Twoja godność niech nie pozwoli na obrażanie innych.
Są takie dzieci, które boją się iść do szkoły, bo Wy kochani jesteście czasem nietolerancyjni to mało powiedziane.
Ale, ale, choć wprawdzie już nie maj,
to jednak w Waszych Milusińskich sercach
niech będzie raj.
Bo choć idziesz do szkoły
będziesz radosny i wesoły.
Uczciwy do bólu i pracowity jak pszczółki w ulu.
Hej! Hej! W szkole zawsze się śmiej.
M. Rochowiak

Humor:
- Panie Psorze! Czemu ja zawsze mam dwuje?
- Bo jak dzięcioł nie kujesz.
Mama do synka:
- Dlaczego nie idziesz do szkoły kochanie?
- Jesteś taka smutna, wolę tobie zrobić śniadanie.
- A to pech, bo ja wolę widzieć ciebie w szkole.
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Uczyń dobro
i wrzuć je do morza.
Pan Bóg pomyśli,
jak je wyłowić.
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Pytanie konkursowe:
Pierwszym bierzmowaniem
w dziejach było ...?
DO WYGRANIA KOSZULKI SHREKA!
Wypełnione kupony wrzucamy do skrzynki "Posłańca"
z tyłu kościoła lub wysyłamy e-mail z odpowiedzią na adres: poslaniec@katolicki.net. Kupon z odpowiedzią można również zostawić w zakrystii.
NAGRODY CZEKAJĄ!

3/2007

(61)

KUPON K
ONK
U R S O W Y N R 3/2007
KO
KU
Imię ................................. Nazwisko ........................................
Adres...........................................................................................
1 ..................................................................................................
REBUS .......................................................................................
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INFORMACJE Z PARAFII MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
Adres parafii: ul. Zakopiańska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 268 - 11 - 10

Msze Św.: w Niedziele i Święta: 7 00 , 9 00, 10 30 , 12 00 , 18 00 w dni powszednie: 630 , 18 00
w kaplicy przy ul.Goryczkowej:
w Niedziele i Święta: 800 , 1100 , Pon.,Śr.,Ptk.: 1700 (w lecie o 1900 ) (I piątek, I sobota miesiąca: 800)
Kancelaria parafialna czynna :
Poniedziałek: 11.00–12.00
Wtorek:
16:00-17:30
Środa:
11:00-12:00
Czwartek:
11:00-12:00 i
16:00-17:30
Piątek:
9:00-11:00
- sprawy cmentarne

Sakrament Chrztu św.
w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielę miesiąca na Mszy św
św.. o godz. 10.30
10.30.
Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych we czwartek przed III niedzielą
o godz. 19.00 w sali obok kancelarii.
Poradnia Życia Rodzinnego: poniedziałki - godz. 18.30 - 20.00
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

W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ - KLINY BORKOWSKIE
Msze Św.: w Niedziele i Święta: 800 , 1000, 1200 , 19 00 w dni powszednie: 1830 ; kancelaria: Wt., Czw.: 17 00 - 18 00

35- lecie Ruchu Światło-Życie w Borku Fałęckim

POSŁANIEC
ZWYCIĘSKIEJ

Nasza wspólnota została założona na początku lat siedemdziesiątych. Trwa rok jubileuszu 35-lecia istnienia naszej wspólnoty, którą zakładał m. in. Jego Ekscelencja ks.
bp Jan Szkodoń, obecnie biskup pomocniczy naszej Archidiecezji. Niedługo będziemy uroczyście dziękować Bogu za to wielkie dzieło, które trwa w naszej parafii.

R e d a k c j a : Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
30-418 Kraków Borek Fałęcki,
ul. Zakopiańska 86
R e d a k t o r o d p o w i e d z i a l n y: ks. Mariusz
S ł o n i n a , Pa w e ł P i w o w a r c z y k
R e d a k t o r t e c h n i c z n y : Ta d e u s z S c h u s t e r
Korekta: Magdalena Książek
C z ł o n k o w i e r e d a k c j i: ks. Rafał Starzak,
ks. Krzysztof Karnas, Elżbieta Baran,
M a t e u s z G r z e l c z a k , M a r c i n K ę p a,
Łukasz Krzyworzeka, Jolanta Rembiś ,
Marek Rembiś, Monika Rochowiak,
Maria Rochowiak, Rafał Szymański,
Maria Zembroń
W tym numerze szczególne podziękowania
d l a : Karoliny Biedrzyckiej ,Konstancji
Kurdziel, Magdaleny Nowaczek, Anieli
Z a p r a s z a m y 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:

poslaniec@katolicki.net
jesteśmy w internecie:
www.katolicki.net/gazetka.html
K ażdy numer „Posłańca” wydawany jest dzięki ofiarom parafian,
składanym przy jego dystr ybucji Bóg zapłać
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RAZEM, BY BYĆ LEPSZYM!
Spotykamy się co piątek o 19.00 w sali teatralnej pod kościołem (w I piątek na
Mszy św. o godz. 19 w kościele). Jesteśmy otwarci na każdego, kto chciałby włączyć się do naszej wspólnoty - wystarczy przyjść. Co prawda Ruch Światło-Życie
jest wymagający, ale w życiu trzeba stawiać sobie wymagania. "Wymagajcie choćby inni od was nie wymagali" mówił do nas Jan Paweł II.
Może i Ty znajdziesz swoje miejsce wśród nas - zapraszamy.
Ks. Mariusz Słonina z Animatorami

MOŻNA ZAMIESZCZAĆ REKLAMY W NASZEJ GAZETCE
złożone dobrowolne ofiary przeznaczone będą na cele charytatywne
3/2007
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