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POSŁANIEC 
ZWYCIĘSKIEJ

Każdy numer „Posłańca” wy-

dawany jest dzięki ofiarom 

parafian, składanym przy jego 

dystrybucji - Bóg zapłać

Kancelaria parafialna czynna :

Poniedziałek:  15.30–16.30

Wtorek:   16:00-17:30

Środa:   11:00-12:00

Czwartek:  16:00-17:30

Piątek:     9:00-11:00 

      - sprawy cmentarne

Witamy Was, Drodzy Czytelnicy, w kolejnym numerze „Posłańca Zwycięskiej”. Od 

naszego ostatniego spotkania minęło kilka ładnych miesięcy, podczas których miało 

miejsce wiele ważnych wydarzeń w naszej parafii. 

Po czterech latach pracy w Borku Fałęckim, także w „Posłańcu Zwycięskiej”, pożegnaliśmy 

ks. Stanisława Czernika. W imieniu całej redakcji dziękujemy mu za zaangażowanie w 

naszą parafialną gazetkę życząc jednocześnie Błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy 

duszpasterskiej. 

Miejsce ks. Stanisława w parafii i w redakcji zajął ks. Piotr Pałasz. Chcielibyśmy go lepiej 

przedstawić, dlatego na stronie 3 prezentujemy wywiad z nim. 

Dużo miejsca w tym numerze poświęcamy również prymicjom ks. Mateusza Rochowiaka. 

O tym ważnym wydarzeniu piszemy na stronach 4-5, gdzie również można przeczytać 

rozmowę z ks. Mateuszem.

Chociaż za oknem już jesień to my wracamy jeszcze do wspaniałych wakacyjnych chwil. 

Na stronach 14-17 piszemy o koloniach, rekolekcjach, pielgrzymce i Światowych Dniach 

Młodzieży. Takie wspomnienia dla wielu uczestników (choć zapewne nie tylko) będą – 

mamy nadzieję – odskocznią od jesiennej aury. 

Za temat numeru obraliśmy hasło „Wzrastać w Panu codziennie”. Bo chociaż w tym 

numerze skupiamy się głównie na wydarzeniach parafialnych, to również przez nie 

możemy stawać się lepszymi chrześcijanami. A o to przecież chodzi we „wzrastaniu”. 

I o tym przeczytasz także w naszych stałych rubrykach, do których także zapraszamy. 

Życzymy miłej lektury.  

OD REDAKCJI:
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WZOREM KAŻDEGO Z NAS WINIEN BYĆ CHRYSTUS

w tę nową rzeczywi-
stość wchodzę pełen 
optymizmu.

O drodze kapłańskiej, parafii Matki 
Bożej Zwycięskiej i ... motocyklach 
rozmawiamy z ks. Piotrem Pałaszem, 
nowym wikarym w naszej wspólnocie. 

Michał Piszczek: Jak się to stało, że 
wybrał ksiądz drogę kapłańską? 
Ks. Piotr Pałasz: Trudno mi wskazać jakiś 

konkretny moment, bądź wydarzenie, któ-

re byłoby początkiem mojego powołania. 

Raczej kształtowało się ono przez dłuższy 

czas, ale nie brakowało też zdarzeń, które 

pomogły mi dokonać wyboru kapłaństwa. 

Tu z pewnością należy wymienić służbę 

przy Ołtarzu, najpierw jako ministrant, a 

później lektor. Szczególnie wspominam tu 

ks. proboszcza Józefa 

Kozieła, który swoją 

postawą i otwarto-

ścią ukazywał piękno 

kapłaństwa. Ta jego 

prostota ujęła mnie, 

a  w sercu coraz bardziej pojawiała się 

myśl, by służyć Chrystusowi i ludziom 

jako kapłan. Później były rekolekcje, na 

które chętnie jeździłem. To wszystko 

pogłębiało moją relację z Bogiem. Ten 

głos Chrystusowego wezwania: „Pójdź za 

mną”, stawał się coraz bardziej wyrazisty. 

I tak po maturze wstąpiłem do Wyższego 

Seminarium Duchownego w Krakowie. 

Święcenia kapłańskie z rąk ks. Kardynała 

Stanisława Dziwisza przyjąłem 2 czerwca 

2007 r.

 - W jakiej parafii ksiądz wcześniej 
pracował? Jakie ma ksiądz stamtąd 
wspomnienia?
 - Jako diakon zostałem skierowany na 

roczną praktykę do parafii Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w 

Zawoi Górnej. Tam, u stóp Babiej 

Góry, pod okiem ks. proboszcza 

Bogusława Targosza uczyłem 

się pracy duszpasterskiej, kan-

celaryjnej, a także nabierałem 

pierwszych szlifów w pracy 

nauczyciela. Wspominam tę 

Parafię bardzo dobrze. Wiele 

tam się nauczyłem i spotkałem 

wielu życzliwych ludzi.

Po roku zostałem, już jako 

ksiądz, mianowany wikariuszem 

Parafii św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Spytkowicach k/ Zatora. Tam 

pracowałem przez cztery lata (2007-2011). 

Wspominam tu ks. proboszcza Józefa 

Piwowarskiego, który z ojcowską troską 

ukazywał mi piękno pracy kapłańskiej. 

Jego postawa, dobroć i życzliwość, były 

tym, co go wyróżniały. I za to pragnę mu 

serdecznie podziękować. W Spytkowi-

cach spotkałem także wielu życzliwych 

ludzi. Wspomnienia z tej Parafii są jak 

najbardziej pozytywne.

 - Jaka była reakcja księdza na wiado-
mość, że zostanie wikariuszem w Borku 
Fałęckim?
 - Oczywiście o Parafii wiedziałem wiele, 

ponieważ poprzedni wikary, ks. Stanisław 

Czernik, jest moim ko-

legą rocznikowym. Tak 

więc nieraz w gronie 

kolegów spotykaliśmy 

się. Rozmawialiśmy. 

Wiadomość, że mam 

być wikariuszem w Borku Fałęckim 

otrzymałem telefonicznie od ks. Dziekana 

Józefa Piwowarskiego. Ucieszyłem się, bo 

ta parafia była mi już znana. Ks. Stanisław 

zawsze chwalił sobie pracę w Borku 

Fałęckim. I pamiętam, kiedy 

zadzwoniłem do niego, to mi 

powiedział, że jest to dobra 

parafia. 

 -  Jakie ma ksiądz pierwsze 
wrażenia po pierwszych 
miesiącach w naszej Parafii?
 - Każda zmiana parafii jest czymś no-

wym. Wejście w nowe środowisko, 

poznanie ludzi, zakres obowiązków 

wymaga trochę czasu. Jednak życzli-

wość księdza Proboszcza, kapłanów 

pracujących w parafii, sióstr zakonnych, 

a także ludzi, sprawia, że w tę nową rze-

czywistość wchodzę pełen optymizmu. 

Pierwsze moje wrażenia są pozytywne. 

Myślę, że z pomocą Pana Boga i poszcze-

gólnych osób, podołam obowiązkom, 

które stają przede mną w Parafii Matki 

Bożej Zwycięskiej. 

- Jakimi grupami w naszej Parafii 
ksiądz się zajmuje?
 - W Parafii zajmuje się lektorami, mini-

strantami, kandydatami na ministrantów, 

a także Kołem Radia Maryja. 

 -  Czy może ma ksiądz jakiś wzór, 
jakiegoś świętego, którego chciałby 
ksiądz naśladować?
 - Wzorem każdego z nas winien być 

przede wszystkim Chrystus. Natomiast 

święci, to patronowie z chrztu i bierz-

mowania: św. Piotr Apostoł i św. Józef. 

Naśladować ich – trudne zadanie. Ale 

jakoś drobnymi kroczkami pragnę naśla-

dować przede wszystkim pokorę, a także 

pogłębiać więź z Bogiem.

Tu chciałbym jeszcze dopowiedzieć, 

że są także inni święci, których proszę 

o pomoc. Trudno mi wyli-

czać wszystkich, ale wiem, 

że oni wspomagają mnie 

modlitwami. Również czę-

sto zwracam się do dusz 

w czyśćcu cierpiących, 

prosząc o modlitwę.

- Wiem, że jeździ ksiądz na motocyklu. 
Może nam ksiądz opowiedzieć trochę 
na koniec o tym hobby?
- Motocykl, to hobby, którym zostałem 

zarażony przez mojego kolegę, 

również księdza. W wolnym cza-

sie, kiedy jest ładna, słoneczna 

pogoda, lubię wyjechać sobie w 

trasę. Tak spędzony czas pomaga 

mi nabrać sił. Chętnie też uczest-

niczę w zjazdach motocyklistów. 

Ostatnio byłem w Miętustwie na 

Podhalu, gdzie wspólnie z księż-

mi sprawowaliśmy Eucharystię 

dla cyklistów. Myślę, że jest to 

ważne, aby mieć swoje hobby. 

Człowiek przez to może się zre-

generować i lepiej wypełniać 

powierzone zadania.

głos Chrystusowego wezwa-
nia: „Pójdź za mną”, stawał 
się coraz bardziej wyrazisty

fot. archiwum ks. Piotra
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MSZA ŚW. PRYMICYJNA KS. MATEUSZA
W niedzielę, 22 maja w kościele Matki 
Bożej Zwycięskiej odbyła się wielka 
uroczystość: swoją Mszę św. prymicyjną 
odprawił ks. Mateusz Rochowiak, nasz 
parafianin. 

Ks. Mateusz święcenia kapłańskie przyjął 

dzień wcześniej, 21 maja w Oświęcimiu 

z rąk biskupa Józefa Kupny. 

Wśród wielu gości przybyłych na Mszę 

św. prymicyjną znaleźli się m.in. ks. infułat 

Bronisław Fidelus, wikariusz generalny 

Archidiecezji Krakowskiej, salezjanie, 

do którego zgromadzenia należy ks. 

Mateusz: ks. Mieczysław Kaczmarzyk, 

Do Polski Salezjanie przybyli w 1898 r., a pierwszą ich pla-

cówką był zakład w Oświęcimiu. Od początku działania w 

naszym kraju Zgromadzenie Salezjańskie zakładało szkoły, 

prowadziło domy dziecka i oratoria. W 1933 nastąpił podział 

na 2 prowincje zakonne (warszawska i krakowska). 

Obecnie salezjanie w Polsce prowadzą ponad 30 ośrodków 

oświatowych (szkoły lub zespoły szkół): na tle ok. 500 szkół 

katolickich w Polsce jest to znaczący procent. Ponadto sale-

zjanie prowadzą własną działalność wydawniczą, wysyłają 

misjonarzy do wielu krajów na wszystkich kontynentach, 

pracują jako naukowcy i wykładowcy na wyższych uczel-

niach (nie tylko katolickich). Ich celem nadrzędnym nadal 

jednak pozostaje wychowywanie młodych ludzi na dobrych 

chrześcijan i uczciwych obywateli.

(MP) źródło: www.sdb.pl

Zgromadzenie Salezjańskie
Zgromadzenie Salezjańskie, inaczej zwane Towarzystwem 

św. Franciszka Salezego, założył w Turynie św. Jan Bosko. 

Wcześniej organizował on dla dzieci i młodzieży oratoria, 

w których młodzi mogli się modlić, pracować, ale także 

bawić i uczyć. Właśnie spośród wychowanków tych ora-

toriów św. Jan Bosko założył Towarzystko św. Franciszka 

Salezego. 

13 kwietnia 1874 r. Stolica Apostolska zatwierdziła reguły 

Zgromadzenia Salezjańskiego. Od pierwszych lat istnienia 

dzieło turyńskiego świętego cechowało ogromny dyna-

mizm rozwoju.

W roku 1888 (rok śmierci ks. Bosko) jego zgromadzenie 

liczyło 774 członków i 57 wspólnot zakonnych w dziewięciu 

państwach Europy i Ameryki.

ks. Tomasz Kijowski wygłosił homilię 

oraz ks. Zygmunt Kostka, proboszcz pa-

rafii w Kielcach gdzie ks. Mateusz był w 

ostatnim roku. 

Obecnie ks. Mateusz pracuje w parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Py-

chowicach. 

Rodzina ks. Mateusza pragnie wszystkim 

bardzo podziękować za pomoc w orga-

nizacji i uczestnictwie tej ważnej uroczy-

stości, szczególnie ks. proboszczowi Ma-

rianowi Chyrcowi, wszystkim świeckim, 

którzy włączyli się w liturgię, chórowi, 

Marcinowi Skrzypkowi. Podziękowania 

należą się również gościom, którzy licznie 

przybyli na tę uroczystość. Dzięki wielkie-

mu zaangażowaniu odbyło się wszystko 

na bardzo wysokim poziomie.

fotografi e: Monika Rochowiak
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Nie ulega wątpliwości, 
że misja kapłana jest dla 
człowieka ponad siły

„Jako kapłan chciałbym po prostu naj-
lepiej jak potrafię wypełniać wolę Bożą 
tam, dokąd Bóg mnie pośle” – mówi 

ks. Mateusz Rochowiak, nasz parafianin, 

który w maju został wyświęcony i 21 maja 

odprawił Mszę Św. prymicyjną w kościele 

Matki Bożej Zwycięskiej.

Ks. Bartłomiej Bartosik: To już pięć 
miesięcy mija od tego szczególnego 
dnia, kiedy leżałeś na posadzce przed 
ołtarzem, aby prosić wraz ze świętymi 
o łaskę sakramentalną. Jak się wtedy 
czułeś?
Ks. Mateusz Rochowiak: Przede wszyst-

kim było mi niewygodnie. Akurat w 

miejscu, w którym ja leżałem dywan był 

zawinięty i fałda wbijała mi się w bok. 

„No, ładnie zaczyna się moje kapłaństwo” 

– pomyślałem. Ale zaraz przypomniały 

mi się słowa Matusi Małgorzaty, matki 

św. Jana Bosko, która powiedziała mu, 

że zostać kapłanem, to zacząć cierpieć.

 - A dzisiaj jak się czujesz w roli księdza?
 - Dość przejęty tą nową i odpowiedzialną 

rolą. Ciągle jeszcze robię coś pierwszy raz. 

Pierwsza Msza, pierw-

sza spowiedź, pierwsza 

parafia, pierwszy raz 

takie czy inne obowiązki 

parafialne i duszpaster-

skie. Wiele rzeczy jesz-

cze wciąż przede mną. Ale przynajmniej 

chroni mnie to przed rutyną.

 - Do 21 maja stałeś przed ołtarzem te-
raz stoisz za nim, odwrócony w stronę 
ludzi. Czy zmiany zewnętrzne, wizu-
alne wpłynęły także na twoją zmianę 
wewnętrzną, duchową w podejściu do 
Eucharystii? 
 - Przewodniczenie Mszy św. zmusza 

mnie do większej uwagi. Myślę, że ka-

płaństwo pogłębiło we mnie przeżywanie 

Eucharystii. 

 - Aby dojść do stołu Eucharystii trzeba 
najpierw oczyścić się w sakramencie 
pokuty. W konfesjonale łatwo jest 
usiąść, trudniej słuchać, a jeszcze 
trudniej poradzić. Czy nie czujesz lęku 
przed spowiadaniem? 
 - Oczywiście lęk przed spowiadaniem 

nie jest mi obcy. Myślę, że dużą rolę przy 

spowiadaniu ma doświad-

czenie, którego jeszcze nie 

posiadam. Ale istotą spo-

wiedzi jest przecież odpusz-

czanie grzechów. Resztę 

pozostawiam światłu Ducha 

Świętego, do którego modlę 

się przed pójściem do kon-

fesjonału.

 - Kapłan kojarzy się lu-
dziom w sutannie i w stule. 
Czy masz jakąś specjalną 
stułę (np. rocznikową), 
którą zakładasz na specjal-
ne okazje?
 - Tak się złożyło, że moja for-

macja miała przebieg dość 

zindywidualizowany, więc 

nie jestem związany z ja-

kimś rocznikiem. Na pewno 

jednak stuły, które dostałem 

przy okazji święceń mają dla 

mnie szczególne znaczenie.

 - Jesteś wikariuszem w pa-
rafii NSPJ w Pychowicach. 
Jakie dokładnie należą 
teraz do Ciebie obowiązki?
 - Poza obowiązkami stricte 

kapłańskimi, jak odprawia-

nie Mszy św. czy spowiedź, katechizuję 

w pobliskiej szkole pod-

stawowej, przygotowuję 

dzieci do I Komunii św. 

oraz młodzież do bierz-

mowania. Prowadzę też 

spotkania formacyjne 

dla młodzieży.

 - Na obrazku prymicyjnym umieściłeś 

słowa „Czyż ci nie nakazałem: Bądź 

mężny i wytrwały? Nie bój się więc 

ani nie przerażaj, gdyż dokądkolwiek 

pójdziesz, będzie z tobą PAN, twój Bóg” 

(Joz 1,9). Co one dla Ciebie znaczą?

 - Nie ulega wątpliwości, że misja 

kapłana jest dla człowieka ponad siły. 

Jedynie z pomocą Bożą powołany 

jest w stanie jej podołać. Te słowa 

przypominają mi, że zostałem posłany 

przez Boga i to On działa przeze mnie. 

Ja jestem tylko Jego narzędziem. Te 

słowa dodają mi odwagi w trudnych 

chwilach.

 - Święcenia kapłańskie były pewnie 
celem w czasie formacji seminaryj-
nej. Ten cel już zrealizowałeś. Jako 
kapłan postawiłeś sobie jakiś cel? 

Inaczej, jakie jest Twoje największe 

marzenie?

 - Jako kapłan chciałbym po prostu naj-

lepiej jak potrafię wypełniać wolę Bożą 

tam, dokąd Bóg mnie pośle. Oddaję się 

do dyspozycji Panu Bogu i nie mam 

szczegółowych planów do zrealizowa-

nia. Pan Bóg jest najlepszym scenarzy-

stą i reżyserem ludzkiego życia.

 - Co byś powiedział młodemu czło-

wiekowi, który z jednej strony od-

czuwa powołanie do kapłaństwa, z 

drugiej zaś racjonalne wydają mu 

się propozycje tego świata, rodziców, 

dziewczyny, przyjemności?

 - Powiedziałbym, że życie ziemskie nie 

trwa wiecznie. Jest to jeden z niewielu 

pewników, które są z takim uporem 

wypierane ze świadomości człowieka, 

zwłaszcza tego współczesnego. Warto 

postawić sobie pytanie, co odpowiem 

kiedyś Bogu, który jest Miłością, kiedy 

zapyta mnie: „Jak przeżyłeś swoje 

życie? Jak wykorzystałeś talenty, które 

Ci dałem?” 

JAK NAJLEPIEJ 
WYPEŁNIAĆ WOLĘ BOŻĄ

fot. Monika Rochowiak
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PKS „VICTORIA” TRZECIA W LIDZE PARAFIALNEJ

Po raz pierwszy w 
ośmioletniej historii 
naszej Ligi nie było 
żadnego walkoweru

WZRASTAĆ W PANU CODZIENNIE

Z końcem września zakończył się ósmy 
sezon Ligi Parafialnej. Mistrzem po 
raz trzeci z rzędu została drużyna 
Kalinexu reprezentująca parafię św. 
Józefa z os. Kalinowego. Podkreślić 
trzeba świetne, trzecie miejsce naszej 
parafialnej drużyny PKS „Victoria”, 
która jako beniaminek ligi zajęła w 
niej trzecią lokatę.

Udany debiut

Drużyna z parafii Matki Bożej Zwycię-

skiej PKS „Victoria” w lidze parafialnej 

wystąpiła po raz pierwszy, chociaż 

zespół istnieje już od 2008 

roku. Ekipa, której nazwa 

nawiązuje do patronki 

naszej parafii, wcześniej 

rozgrywała jedynie me-

cze towarzyskie i dopiero 

tegoroczne zmagania z 

przedstawicielami innych parafii były 

dla niej prawdziwym sprawdzianem.

Pierwsze spotkanie w lidze parafialnej, 

rozegrane na początku kwietnia, nie 

było najlepsze w wykonaniu zawodni-

ków Victorii (porażka z PZU 3-2), szybko 

jednak, bo już w następnej kolejce, 

zdobyli pierwszy punkt (remis 3-3 z 

MBP) a w swoim trzecim meczu odnie-

śli pierwsze zwycięstwo pokonując w 

hokejowych rozmiarach 6-5 NSPJ. 

Porażka 4-2 w 4. kolejce z Kalinexem 

(późniejszy triumfator) nie podcięła 

skrzydeł Borkowianom i w kolejnych 

meczach odnieśli czte-

ry zwycięstwa. Potem 

piłkarze Victorii zremi-

sowali z NSPJ 2-2, by w 

następnym spotkaniu, 

tuż przed wakacjami, 

zrewanżować się Ka-

linexowi i wygrać po 

zaciętym i obfitującym 

w bramki meczu 5-3. 

Jesienią Borkowianie 

grali w kratkę. W zale-

głym meczu zremisowali z Ruszczą 3-3, 

by potem pokonać Czyżyny 17-1 i ulec 

Arce Pana 2-0. O tym, że drużyna PKS 

„Victoria” znajdzie się 

na podium zadecydował 

ostatni mecz, w którym 

zwyciężyła Ruszczę 2-0. 

Kalinex mistrzem po raz trzeci

Trzeci raz z rzędu w Lidze Parafialnej 

triumfowała reprezentacja parafii św. 

Józefa z os. Kalinowego, chociaż tym 

razem do końca czuła na swoich ple-

cach oddech MBP, organizatora rozgry-

wek. Zawodnicy z parafii Matki Bożej 

Pocieszenia o powrót po sześciu latach 

na najwyższy stopień podium walczyli 

do końca i szansę stracili dopiero po 

porażce z NSPJ z os. Teatralnego w 

ostatniej kolejce. 

Sezon przebiegł bez zakłóceń spowodo-

miejsce zespół mecze pkt. bramki

1. Kalinex  14 36 73 - 24

2. MBP 14 31 66 - 27 

3. PKS Victoria 14 27 77 - 39 

4. NSPJ 14 26 50 – 26

5. Arka Pana 14 17 35 - 48 

CZOŁÓWKA TABELI KRAKOWSKIEJ LIGI PARAFIALNEJ

MECZE PKS „VICTORIA”:

1. PKS “Victoria” – PZU 2-3
Bramki dla Victorii: Longosz, Migdał
2. MBP - PKS “Victoria” 3-3
Bramki dla Victorii: Kępa, Migdał, P.Relich
3. PKS “Victoria” – NSPJ – 6-5
Bramki dla Victorii: Kępa 3, Longosz 2, 
Dyna
4. Kalinex - PKS “Victoria” 4-2
Bramki dla Victorii: Kępa, P.Relich
5. Czyżyny - PKS “Victoria” 2-14
Bramki dla Victorii: Kępa 6, Migdał 3, 
Longosz 2, P.Relich, P.Piwowarczyk, 
B.Zdziech
6. Arka Pana - PKS “Victoria” 1-7
Bramki dla Victorii: Kępa 2, W.Grzywa, 
P.Grzywa, P.Piwowarczyk, W.Migdał, 
P.Relich
7. Ruszcza - PKS “Victoria” 3-3
Bramki dla Victorii: Kępa 2, P.Piwowar-
czyk
8. PKS “Victoria” – PZU 6-4
Bramki dla Victorii: Kępa 2, Migdał 2, 
Longosz, Sz. Liszka 
9. PKS “Victoria” – MBP 8-6
Bramki dla Victorii: Kępa 4, Migdał 2, 
Longosz 2
10. NSPJ - PKS “Victoria” 2-2
Bramki dla Victorii: Kępa, B.Piwowarczyk
11. PKS “Victoria” – Kalinex 5-3
Bramki dla Victorii: Kępa, Longosz, P.Pi-
wowarczyk, B.Piwowarczyk, W.Migdał
12. PKS “Victoria” – Czyżyny 17-1
Bramki dla Victorii: brak danych
13. PKS “Victoria” – Arka Pana 0-2
14. PKS “Victoria” – Ruszcza 2-0
Bramki dla Victorii: Kępa, B.Piwowarczyk

wanych np. pogodą. Po raz pierwszy w 

ośmioletniej historii naszej Ligi nie było 

żadnego walkoweru, co bardzo cieszy. 

Nawet, gdy jakiejś drużynie nie udało 

się skompletować pełnego składu, to 

nie rezygnowała z gry. Wprowadziliśmy 

Przed meczem z NBP (fot. arch. drużyny)
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Marcin Kępa, 
król strzelców Ligi Parafialnej:

Cieszę się, że nasza parafialna drużyna 

osiągnęła spory sukces, zajmując w 

pierwszym sezonie trzecie miejsce. Jest to 

sukces tym większy, że nasz skład i forma 

nie jest jeszcze ustabilizowana. 

Mam oczywiście małą satysfakcję, że 

udało mi się strzelić 24 gole, w tym wie-

le naprawdę ładnych, i zostać królem 

strzelców. Ta satysfakcja jest jednak tylko 

„mała”, bo mam również niedosyt, że za-

brakło jednej bramki więcej, abym mógł 

cieszyć się z tego tytułu samodzielnie. 

Trzeba podkreślić również to, że tych 

bramek nie byłoby tak dużo, gdyby nie 

wypracowała mi ich drużyna. 

Z tego miejsca chcę podziękować Paw-

łowi Piwowarczykowi za spory trud, jaki 

podjął, aby nas do tej ligi zgłosić i naszą 

drużynę organizować. Dzięki temu my 

wszyscy mogliśmy czerpać radość z gry. 

WZRASTAĆ W PANU CODZIENNIE

regulamin rozgrywek, co uporządko-

wało wiele spraw. Wspaniale układała 

się współpraca ze Stowarzyszeniem 

„Siemacha”, od którego wynajmowa-

liśmy boisko, a także z Kolegium Sę-

dziów – tu słowa uznania dla Andrzeja 

Rosadzińskiego, za bezinteresowną po-

moc” – podsumował w wypowiedzi dla 

„Przewodnika Katolickiego” organizator 

Ligi Parafialnej, a zarazem zawodnik 

drużyny MBP Andrzej Kowalik.

W niedzielę, 16 października w parafii 

Matki Bożej Pocieszenia odbyła się Msza 

św., po której nastąpiło uhonorowanie 

wszystkich drużyn biorących udział w 

1 Marcin Kępa (PKS „Victoria”) 24

Piotr Majchrowski (Kalinex) 24

2 Bartek Adamczyk (PZU) 22

3 Paweł Baczewski (Kalinex) 18

4 Krzysztof Piędel (MBP) 17

5 Wojciech Migdał (PKS „Victoria”) 15

NAJLEPSI STRZELCY:

Lidze Parafialnej. Przedstawiciele PKS 

„Victoria” otrzymali z rąk organizatorów 

i sponsorów pamiątkowy Puchar, meda-

le oraz nagrody. 

Statuetkę za zwycię-

stwo w klasyfikacji 

strzelców otrzymał 

nasz napastnik, Mar-

cin Kępa, który wraz 

z Piotrem Majchrow-

skim z Kalinexu zdo-

byli po 24 gole. 

Michał Piszczek

Przedstawiciele wszystkich drużyn z nagrodami (fot. Organizatorzy)

PKS Victoria po ostatnim meczu (fot. arch. drużyny)
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10 LAT WZRASTANIA W WIERZE

W tym roku mija 10 lat od utworzenia 
naszej parafii na Klinach Borkow-
skich, pod wezwaniem św. Jadwigi 
Królowej. Ksiądz Kardynał Franci-
szek Macharski, ówczesny Metropo-
lita Krakowski, erygował ją z dniem 
1 lipca 2001 r. 

Została ona w całości wydzielona z pa-

rafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku 

Fałęckim. Początkowo dołączono do tej 

parafii nowo tworzące się osiedle ,,Pod 

Fortem”. Pierwszym proboszczem został 

mianowany ks. dr Wacław Gubała, wykła-

dowca Papieskiej Akademii Teologicznej, 

a wikariuszem - ks. mgr Krzysztof  Karnas, 

dotychczasowy wikariusz w parafii Matki 

Bożej Zwycięskiej.

W pierwszych miesiącach istnienia parafii 

księża odprawiali Mszę św. w kościele 

Matki Bożej Zwycięskiej, ponieważ nowo 

wybudowany kościół na 

Klinach był w stanie suro-

wym otwartym. Kościół 

ten do takiego stanu wy-

budowała parafia matka, a 

szczególne zasługi położył 

w tej budowie ks. proboszcz 

Grzegorz Szewczyk. To on wystarał się o 

pozwolenie, o plan kościoła i zorganizował 

jego budowę. Kościół wybudowała firma 

budowlana Inter – Bud.

W ciągu wakacji podjęto intensywne prace 

wykończeniowe wewnątrz kościoła, by 

przygotować go do sprawowania liturgii. 

25 października 2001 roku 

rozpoczęto odprawianie 

Mszy świętych w kościele 

i całe duszpasterskie po-

sługiwanie. Przy kościele 

uruchomiono kancelarię, 

salę katechetyczną, a także przygotowano 

dużą salę ,,na górze” do spotkań duszpa-

sterskich. 

W niedzielę odprawiano trzy Msze św.: o 

8.00,11.00 i 19.00. Wkrótce jednak dodano 

jeszcze jedną Eucharystię i w ten sposób 

przez następne lata odprawiano je o 

8.00,10.00, 12.00 i 19.00. Warto dodać, że 

w tym roku dodano jeszcze jedną Mszę 

św. i obecnie w niedzielę i święta jest na-

stępujący porządek: 8.00, 9.30, 11.00 (dla 

dzieci), 12.15 i 19.00. 

Jednocześnie od 25 października 2001 roku 

zostało zorganizowane duszpasterstwo, 

m.in. przygotowanie dzieci do I Komunii 

Świętej i młodzieży gimnazjalnej do Sakra-

mentu Bierzmowania. Otwarto kancelarię 

i przygotowano kartoteki. 

W międzyczasie trwały prace wykoń-

czeniowe w kościele  i wokoło kościoła. 

Zaczęły się tworzyć wspólnoty służby litur-

gicznej (ministranci i lektorzy), powstały 

Róże Różańcowe, Krucjata Modlitwy w 

Obronie Nienarodzonych, 

Duchowa Adopcja, Rada 

Parafialna.

W roku 2007 nastąpiła 

zmiana wikariusza. Ks. 

Krzysztofa Karnasa zastąpił ks. Łukasz 

Kotarba pochodzący z Kasinki Małej. W 

tym czasie powstała Oaza ,,Dzieci Bożych”, 

a pani organistka Beata Nowak zorgani-

zowała chór parafialny, utworzono także 

dwie schole dziewcząt. Grupa młodsza 

śpiewa na Mszy św. o 

godz. 11.00, a starsza o 

godz. 12.15

Stopniowo rozwijało się 

życie parafialne i parafia 

przygotowywała się do 

najważniejszego wyda-

rzenia: konsekracji. 

Konsekracja Kościoła odbyła się 25 

października 2009 roku. Wydarzenie to 

poprzedzone zostało Misjami Świętymi 

25 października 
2001 roku rozpoczę-
to odprawianie Mszy 
świętych w kościele

te 10 lat istnienia 
parafi i to czas wzra-
stania w wierze

prowadzonymi przez księży Sercanów.  

Pamiątką tych misji jest tabliczka umiesz-

czona na krzyżu, który 17 lat temu został 

postawiony i poświęcony 

na placu, na którym dziś 

stoi kościół. 

Bardzo wielkie zasługi 

przy budowie kościoła 

ma pani Stanisława Woj-

nar a także inni parafianie o czym mówi 

historia budowy kościoła umieszczona w 

przedsionku.

25 października tego roku minęło 10 lat 

od odprawienia Mszy świętych w nowym 

kościele. Wydarzenie to uczciliśmy w 

niedzielę, 23 października o godz. 12.15 

uroczystą Mszę św. dziękczynną, której 

przewodniczył ks. Infułat Jakub Gil, 

budowniczy kościoła na 

Wzgórzach Krzesławickich, 

a później wieloletni pro-

boszcz parafii Ofiarowania 

Matki Bożej w Wadowicach, 

parafii z której pochodził  błogosławiony 

Jan Paweł II. W czasie tej  Mszy św. dzięk-

czynnej został poświęcony witraż nad 

głównym wejściem ufundowany przez ro-

dzinę Łazarskich, a także zostały uczczone 

relikwie Błogosławionego Jana Pawła  II. 

Relikwiarz ufundowała rodzina Koptów.

Można śmiało powiedzieć, że te 10 lat ist-

nienia parafii to czas wzrastania w wierze. 

Wiara umacnia każdego z nas należących 

do tej parafii, a także naszą wspólnotę. 

Istnienie parafii zbliżyło ludzi do siebie i 

sprawiło, że czujemy się jako wspólnota 

wielką rodziną: mamy kościół, który jest 

dla nas prawdziwym domem modlitwy. 

Bogu niech będą dzięki.

Ks. Wacław Gubała , proboszcz

Konsekracja Kościo-
ła odbyła się 25 paź-
dziernika 2009 roku
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DZIĘKUJĄC MARYI ZA NASZĄ PARAFIĘ...

Pośród zielonych lasów, w górach, 
drewnianych i murowanych kościołach 
i kaplicach, modląc się możemy spotkać 
Matkę Bożą. Za jej pośrednictwem 
zanosimy do Boga podziękowania za 
udzielone łaski oraz prosimy, aby wsta-
wiała się za nami i naszymi bliskimi do 
swojego Syna Jezusa Chrystusa. 

Na Jasnej Górze...

Właśnie w tym celu wybraliśmy się z ks. 

Łukaszem Kotarbą na pielgrzymkę do 

duchowej stolicy Polski – Sanktuarium 

Jasnogórskiego. W najważniejszych mo-

mentach życia zwracamy się do Matki 

Bożej – Królowej Polski, dlatego właśnie 

tam w pierwszej kolejności udaliśmy się 

autokarem wypełnionym przez parafian 

w różnym wieku. W czasie podróży 

towarzyszyła nam modlitwa, śpiew i 

rozmowy. Wjeżdżając do Częstochowy 

zobaczyliśmy wieżę klasztoru. Po przy-

jeździe pierwsze kroki skierowaliśmy do 

kaplicy Matki Bożej, aby oddać Jej pokłon, 

zawierzyć siebie i swoich bliskich. 

W odnowionej kaplicy Różańcowej 

uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą 

sprawował ks. Łukasz. Powierzyliśmy 

opiece Matki Bożej naszą parafię, rodziny i 

nas samych. Podziękowaliśmy za dziesięć 

lat czuwania nad naszą parafią i naszymi 

rodzinami. 

Wzdłuż wałów okalających klasztor 

jest usytuowana Droga Krzyżowa, która 

została zbudowana w latach 1900-13 

według projektu Stefana Szyllera przez 

Welońskiego. Wspólnie z księdzem Łuka-

szem przechodziliśmy od stacji do stacji 

rozmyślając mękę Pana Jezusa. 

...u Matki Bożej Gidelskiej ...

Z pieśnią na ustach:” Z dawna Polski 

Tyś Królową, Maryjo!” wyruszyliśmy do 

Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Nie-

samowita jest jego historia.

W miejscu, gdzie stoi kaplica z cudowną 

Figurką Matki Bożej, Jan Czeczek wyorał 

z ziemi cudowną Figurkę Matki Bożej. Jest 

szara i ma zaledwie 9 cm, a umieszczona 

jest w pięknym, złotym ołtarzu: ,, Małe 

świata Bóg wybrał, aby zawstydził moc-

ne” (1 Kor. 1,27). Czeczka pracującego w 

polu spotkała  nieoczekiwana sytuacja. 

Woły ciągnące sochę stanęły, uklękły na 

kolana. Wtedy wzrok wieśniaka przycią-

gnęła niezwykła jasność bijąca z ziemi, 

w której ujrzał figurę wielkości dłoni na 

kamieniu wydrążonym w kształcie kieli-

cha. Czeczek zabrał skarb i umieścił go w 

skrzyni. Ze skrzyni bił blask, ale Czeczek 

nie rozumiał znaku Bożego. On i cała jego 

rodzina zostali dotknięci ślepotą. Kobie-

ta, która im posługiwała, poczuła woń 

unoszącą się ze skrzyni. Po jej otwarciu 

zobaczyła figurkę Matki Bożej otoczoną 

blaskiem. Dowiedziała się o wszystkim od 

gospodarza i opowiedziała proboszczowi 

gidelskiemu. Ten przybył do Czeczków i 

zaniósł figurkę do  kościoła parafialnego. 

W tym czasie Czeczek i jego rodzina 

odzyskali wzrok. Po pewnym czasie do 

proboszcza doszła wiadomość, że na polu 

gdzie wcześniej znaleziono Figurkę bije 

niezwykła łuna, Matka Boża sama tam 

się przeniosła. Tabernakulum w kościele 

było puste. Matka Boża dała znak, że w 

tym miejscu chce królować. Mieszkańcy 

umieścili maleńką Figurkę w specjalnie 

wydrążonym pniu drzewa do dziś znaj-

dującym się w gidelskiej kaplicy. Do Gidel 

w 1615 roku przybyli Dominikanie i pod 

nadzorem Jana Buszta z Łowicza wznieśli 

nową kaplicę, która stała się początkiem 

obecnej świątyni.

Kościół gidelski jest trzynawowy, posia-

da boczne kaplice, które tworzą formę 

krzyża. Cudowna figurka umieszczona 

jest w złotym ołtarzu, w stylu wczesnego 

baroku w odpowiedniej perspektywie, 

aby uczynić ją widoczną z daleka. Sank-

tuarium Gidelskie jest Bazyliką Mniejszą. 

Matka Boża Gidelska przyciąga każdego 

dnia tłumy pielgrzymów. 

... i w Leśniowie. 

Podróżując dalej dotarliśmy do Sanktu-

arium Matki Bożej, Patronki Rodzin w 

Leśniowie.  Jak głosi legenda, w 1382 roku 

książę Władysław Opolczyk powracał z 

Rusi na Śląsk i wiózł ze sobą obraz Matki 

Bożej Częstochowskiej. Zatrzymał się w 

Leśniowie, aby odpocząć. Długo szukali 

wody, ale nie znaleźli źródła, bo woda z 

powodu upałów wyschła. Książę zaczął 

się modlić do Matki Bożej. Niedługo cze-

kali, gdy obok skrzyni, w której był obraz 

wytrysnęło źródełko, które jest obecnie 

początkiem rzeki Leśniówka. W tym 

miejscu książę postawił figurkę Matki 

Bożej i polecił, aby wybudowano kaplicę 

nad źródełkiem. W XVII wieku wybudo-

wano w Leśniowie kościół murowany na 

miejscu drewnianego. W tym kościele 

umieszczono figurkę Matki Bożej. W 

sanktuarium pielgrzymi doznają licznych 

łask: uzdrowień fizycznych i duchowych. 

Również i my prosiliśmy Matkę Bożą 

o wstawiennictwo dla naszych rodzin: 

,,Leśniowska Matko, która wspomagasz 

nas swą miłością i mądrością, wstaw się 

za nami do Swojego Syna”(...).

         

mgr Joanna Bukiej

fi gurka Matki Bożej
w Leśniowie
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Późnym wieczorem 14 lipca, jak zawsze 
spod Kościoła Św. Jadwigi Królowej 
na Klinach, wyruszył autobus pełen 
dobrych humorów, cichej modlitwy, zwa-
riowanych pomysłów, letnich strojów, 
wakacyjnego rozleniwienia i ze względu 
na nocną porę, snów o czekających 
dwóch tygodniach odpoczynku i zabawy 
nad Morzem Bałtyckim. To oczywiście 
dzieci i młodzież z naszej parafii, pod 
opieką ks. Łukasza, jechała na kolonię 
do maleńkiej miejscowości o nazwie 
Strzeżewko, położonej na zachodnim 
wybrzeżu.
 
Zanim dotarliśmy do celu naszej podróży, 

wczesnym rankiem zatrzymaliśmy się w 

Świebodzinie, gdzie mogliśmy podziwiać 

niedawno ukończony potężny (kilkudzie-

sięciometrowy) Pomnik Chrystusa Króla. 

Ten postój przypomniał nam, kto będzie 

naszym towarzyszem przez cały wyjazd, 

spotykając się z nami szczególnie na co-

dziennej Mszy Świętej. 

Na miejsce dotarliśmy przed południem. 

Pogoda była ładna, choć nie do końca 

nadająca się na plażowanie, co przede 

wszystkim przez pierwszy tydzień pobytu, 

dało nam możliwość do licznych wycie-

czek w ciekawe miejsca. Już tego samego 

dnia, po zakwaterowaniu, nie mogliśmy 

przepuścić okazji do pierwszego spotkania 

z morzem, po drodze udając się na Aleję 

Gwiazd Sportu w Dziwnowie.

16 lipca, niespodziewanie „zmieniliśmy 

klimaty”, udając się na…Dziki Zachód! 

Wśród roztańczonych Indian i dumnych 

kowbojów z miasteczka Zieleniewo (k. 

Kołobrzegu), szybko upłynęło nam kilka 

godzin zabawy na świeżym powietrzu. 

PARAFIA NA WAKACJACH Z pomalowanymi na różne wzory twarza-

mi, przechadzaliśmy się pomiędzy Biurem 

Szeryfa, a starym Kasynem, próbując sztuki 

strzelania z łuku, jazdy konnej czy podzi-

wiając zwierzęta w Mini–ZOO 

(m.in.: lamy, daniele, koczko-

dany, strusie, zebry i wielbłądy). 

Trzyosobowe drużyny zbierały 

się, aby rywalizować między 

sobą w wyścigach na drewnia-

nych nartach. Co odważniejsi 

uczestnicy wsiadali natomiast 

na rozwścieczonego, elektrycz-

nego byka, próbując utrzymać 

się na jego grzbiecie chociaż 

przez minutę. Chyba największą 

atrakcją, przewidzianą na zakoń-

czenie naszego pobytu na Dzikim 

Zachodzie, był pokaz kaskaderskiej jazdy 

konnej i popisy z wykorzystaniem rewol-

weru oraz bicza.

Nazajutrz, czekała na nas kolejna niespo-

dzianka – wycieczka do Skansenu Słowian 

i Wikingów w Wolinie. 

Miłośnicy wojska i sprzętu militarnego byli 

w swoim żywiole podczas przejażdżki po 

poligonie i zakupach w sklepie z milita-

riami w Kołobrzegu, a także zwiedzania 

starego wojskowego fortu.

Ze względu na położenie Strzeżewka, 

blisko mieliśmy na dwie polskie wyspy – 

Wolin i Uznam, gdzie również udaliśmy się 

na wycieczki, rzecz jasna korzystając przy 

okazji z promu! 

Jednym z naszych celów było miasto Mię-

dzyzdroje. Zaraz po przyjeździe udaliśmy 

się na Aleję Gwiazd, gdzie odciski swoich 

dłoni pozostawiły największe współcze-

sne polskie sławy. Następnym punktem 

zwiedzania było molo, wychodzące w głąb 

morza, poprzedzone pasażem kolorowych 

wystaw sklepowych, straganów i uroczych 

kawiarenek. Wkrótce potem, opu-

ściliśmy miejskie zabudowania, by 

udać się do Rezerwatu Żubrów w 

Wolińskim Parku Narodowym.

Podczas jednego z wyjazdów na 

wyspy, odwiedziliśmy również 

miasto Świnoujście, w którym 

mieliśmy możliwość obcowania z 

podwodnym światem w Muzeum 

Rybołówstwa Morskiego. 

Ciekawym doświadczeniem była 

również nie tak lekka wspinaczka 

na szczyt latarni morskiej w Niechorzu oraz 

podziwianie ruin zawalonego przed laty do 

morza kościoła w Trzęsaczu. 

W trakcie naszego pobytu na wybrzeżu, 

nie zabrakło oczywiście słonecznych dni 

przeznaczonych na plażowanie. By po-

prawić swoją opaleniznę oraz poćwiczyć 

pływanie w chłodnych falach Bałtyku 

pod okiem ratownika, jeździliśmy do są-

siedniej miejscowości o nazwie Łukęcin. 

Raz udaliśmy się również do pobliskiego 

Dziwnówka wypróbować na tamtejszym 

jeziorze kajaki i rowerki wodne!

W kolonijne późne popołudnia i wieczory 

nikt nie miał prawa się nudzić! Kiedy po-

goda dopisywała, wszyscy chętnie udawali 

się spędzać czas na znajdujących się przy 

naszym ośrodku placu zabaw czy boiskach 

sportowych. Każdego wieczoru, ok. godzi-

ny 21, zbieraliśmy się razem na modlitwie, 

podsumowującej miniony dzień, która 

kończyła się wspólnie odśpiewanym przy 

dźwiękach gitar Apelem Jasnogórskim.

Myślę, że większości z nas czas na kolonii 

upłynął nadzwyczaj szybko. Świadczy to 

tylko o dobrej zabawie oraz miło i owoc-

nie spędzonych chwilach z przyjaciółmi, 

przyrodą, a przede wszystkim z Bogiem. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi - za 

życzliwość i błogosławieństwo, Księdzu 

Łukaszowi - za organizację, opiekę i za-

wsze dobry humor, Kadrze – za pomoc, 

każdemu Uczestnikowi – za jego niepo-

wtarzalność i dawanie codziennej radości 

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego, by nasza kolonia mogła zaistnieć. Ten 

wyjazd dostarczył każdemu z nas wielu 

wrażeń i niezapomnianych wspomnień. 

Miejmy nadzieję, że z przyszłym rokiem 

będzie ich jeszcze więcej!

Ania Jamróz
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„Żniwo wszakże wielkie, ale robotników 

mało.” ( Mt 9,37 )

W związku z moim sześcioletnim okre-
sem posługi jako Nadzwyczajny Szafarz 
Komunii Świętej zostałem poproszony o 
napisanie paru zdań na temat mojego 
wzrastania w wierze. Tak postawiona 
teza już stwierdza, że wzrosłem mo-
ralnie, duchowo, a przede wszystkim 
religijnie. Ja tego nie jestem jednak 
pewny. Dlaczego?

Jeżeli bym wzrósł, to świat wokół mnie 

powinien być piękniejszy i lepszy. Ludzie 

radośniejsi i bardziej szczęśliwi. A ja mam 

wątpliwości. Ba, jestem pewien, że moim 

rodakom żyje się gorzej. 

Setki tysięcy ludzi nie ma pracy. Już się 

nawet nie podaje ilu młodych, zdolnych, 

wykształconych Polaków wyjechało z Oj-

czyzny za chlebem. Upada służba zdrowia 

i szkolnictwo. W szkole nauczycielka nie 

może przytulić płaczącego dziecka, bo to 

może być molestowanie. 

We Wrocławiu zorganizowano europejski 

kongres kultury. Katolików tam nie było, 

bo według naszego ministerstwa „kultura 

katolicka to margines”. W mediach szerzy 

się wzgarda dla Kościoła. Szatan drze Pi-

smo Święte (bluźniąc przy tym niesamo-

wicie), a „uczeni w piśmie” mówią, iż to 

tylko taki wyraz artystyczny. Robi się krzyż 

z puszek po piwie, a faryzeusze mówią, że 

to nie narusza uczuć religijnych. Kapłan 

głosi kazanie, a Herod go ruga i publicz-

nie znieważa. „Najwyższa rada” odrzuca 

ustawę o ochronie życia od poczęcia do 

naturalnej śmierci. Plebs może używać 

dopalaczy (narkotyków) i hazard jest 

legalny. I tak dalej. I tym podobne.

To wszystko wydarzyło się w ciągu 

ostatnich sześciu lat. Więc, nie wiem czy 

wzrosłem? W 2005 r. odszedł do Domu 

Ojca Największy z Rodu Polaków, Świę-

ty i Błogosławiony Jan Paweł II Wielki. 

Wielu płakało krokodylimi łzami, ale jego 

nauki już zapomnieli. „Brońcie krzyża”. 

Pierwsza decyzja nowego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komo-

rowskiego – krzyż do świątyni, a potem 

zapala świeczki na święto Chanuka.

A Bóg wciąż nam się ofiaruje. Nieustannie 

wyciąga do nas dłoń. Czy jesteśmy ślepi? 

Czy zniewoleni jesteśmy do szpiku kości, 

że tego nie widzimy? Teraz Chrystus woła 

do nas o opamiętanie z Sokółki, od 2008 

r. Przecież o tym powinno się trąbić na 

rogach i placach wszystkich polskich 

miast. Czy Cud Eucharystyczny z Sokółki 

z Kościoła pod wezwaniem Świętego An-

toniego, nie powinien być na pierwszych 

stronach gazet i w tysiącach programów 

informacyjnych w telewizji i radiu? Która, 

z wszechwiedzących telewizji, pokazała 

choćby migawki z Cząstki Ciała Pańskie-

go? Nie trzeba zatrudniać instytucji bada-

jących opinię publiczną, by wiedzieć, że 

zaledwie 1 % Polaków wie o tym cudzie 

(400 tysięcy obywateli), a zaledwie 0,05 

% widziało go na własne oczy ( 25 tysięcy 

obywateli ). 

 To, co wydarzyło się w Sokółce, ja wiążę 

z wiarą i szansą dla Narodu Polskiego. 

Wiara ma być tak mocna, by to, co nie-

możliwe, stawało się możliwe. W Sokółce 

rodzi się na nowo nadzieja dla Polski. Bo 

Bóg jest wśród swego ludu. 

Rzeczypospolita to kraj ludzi wspaniałych, 

mądrych, szlachetnych i nad wyraz tole-

rancyjnych. Ludzi głębokiej i stałej wiary. 

To z naszego narodu wyszła demokracja 

i tolerancja. To nasz naród daje światu 

najwięcej misjonarzy. Naszymi świętymi 

możemy obdzielić cały świat. Ale tak jakoś 

zawsze nad pod górkę. Najpierw zachłan-

ni Szwedzi. Potem nieokrzesani moskale 

i zaraza hitlerowska. Zewsząd jesteśmy 

otaczani pseudo-przyjaciółmi, którzy 

chcą nas okraść z wiary i godności. Chcą 

wmówić nam, że jesteśmy nic nie warci. 

Wyzywa się mnie od dewotyzmu, przez 

ciemnogród do moherowych beretów. 

Ale ja jestem tylko robotnikiem. Chcę 

tylko pomóc tym, którzy sami do świątyni 

na Eucharystie przyjść nie mogą. To mnie 

Kościół dał ten przywilej i łaskę noszenia 

i udzielania Najświętszego Sakramentu. I 

bardzo się obawiam, by nie sprzeniewie-

rzyć się samemu Bogu. Więc nie wiem 

czy wzrastam. Jedno jest pewne – trwam.

Karol Placha

WZRASTANIE

,,Wiara jest w swej istocie przyjęciem 
prawdy, której nasz umysł nie może 
ogarnąć; po prostu trzeba o niej świad-
czyć”(bł.John Newman).

Kościół przez stulecia prowadził człowieka 

do wiary i wskazywał mu drogę. Wiara 

wzrasta, gdy coraz bardziej wsłuchujemy 

się w słowo Boże, daje nam przedsmak 

radości nieba. Człowiek jest świadomy, że 

świat, w którym żyje nie jest wszystkim. 

Podąża śladami prowadzącymi do Boga 

,,Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go 

objawił” (J 1,18). 

Wierzyć znaczy zgodzić się na Chrystusa i 

oprzeć na nim całe swoje życie. Wierzyć, to 

poszukiwać osobistego związku z Bogiem. 

Pismo Święte utwierdza nas w przekona-

niu, że jest tylko jeden Bóg :,,Ja jestem 

Bogiem i nie ma innego”(Iz 45,22). 

Jesteśmy chrześcijanami, czy możemy 

nie wierzyć w Zmartwychwstanie Jezusa? 

Nie ma takiej możliwości. ,,Jeśli Chrystus 

nie zmartwychwstał, to próżne jest nasze 

głoszenie i próżna jest wasza wiara.(1 Kor 

15, 14). Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni 

i wierzą w Boga stanowią Kościół.  

Bł. Jan Paweł II był określany jako,, nie-

złomny świadek wiary”, w pełni ufał  Bożej 

Opatrzności. Wiara była dla Papieża naj-

większym skarbem , którym dzielił się z 

innymi. Podkreślał, że wiara podlega stałej 

współpracy z Bogiem, dlatego apelował 

szczególnie do młodych, by nie wahali się 

iść za Chrystusem. 

W encyklice,, Fides et ratio” napisał, że 

wiara i rozum są jak dwa skrzydła na któ-

rych duch ludzki unosi się ku kontemplacji 

prawdy. Podkreślił, że wiara jest wielkim 

darem Bożym, który Chrystus powierzył 

Kościołowi. Odbywał podróże po świecie, 

by utwierdzać braci w wierze, spotykać 

człowieka. W swoim sercu nosił cierpienia 

tych ,którzy zaznali fizycznego wygnania 

i więzienia, byli publicznie narażeni na 

ośmieszenie i przemoc za to, że nie chcieli 

wyrzec się wiary. 

Święta Teresa Benedykta od Krzyża na-

pisała:,, Poznanie Boga na mocy wiary 

zdobędzie tylko ten, kto wiarą żyje albo 

wewnętrznie usiłuje ją stosować w konkre-

tach swojego życia. Kto nie poznał w swym 

wnętrzu aktu wiary, ten też nie osiągnie 

znajomości Boga”.(Za wszystkich, których 

mi Bóg dał , 9 dni z Edytą Stein). 

Również nasi Ojcowie mieli silną wiarę. 

Tak było pod Lepanto, dzięki modlitwie 

różańcowej i silnej wierze w jej moc, woj-

ska chrześcijańskie pokonały trzydziestoty-

sięczną armię muzułmanów. Ojciec Święty 

Pius V przypisał to zwycięstwo interwencji 

Najświętszej Maryi Panny i ogłosił dzień 7 

października uroczystością Matki Bożej Ró-

żańcowej.,, Wiara bowiem – to obcowanie 

z tajemnicą Boga”.(JP II).

mgr Joanna Bukiej

CZYM JEST WIARA?
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WZRASTAĆ W PANU CODZIENNIE

Od tego roku Skauci ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” są 
obecni także w parafii Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Borku Fałęckim. Jeśli 
chcesz odkryć Pana Boga poprzez obco-
wanie z przyrodą i radosne harcowanie, 
to miejsce właśnie dla Ciebie!
Skauci Europy to harcerze i harcerki ze 

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 

„Zawisza” Federacji Skautingu Euro-

pejskiego. Stawiamy sobie cele, które 

staramy się realizować nie tylko będąc 

w mundurze, ale przede wszystkim w 

życiu codziennym. Do wspomnianych 

celów należą m.in. Bóg, służba, charakter, 

zdrowie i sprawność fizyczna oraz zmysł 

praktyczny. 

W katolickim skautingu wyróżniamy dwa 

działające równolegle nurty: męski i żeń-

ski. Skautem może zostać każdy. Działamy 

w trzech gałęziach wiekowych. 

Pierwsza, gałąź - żółta, gromadzi najmłod-

sze dzieci od 3. do 5. klasy szkoły pod-

stawowej, które nazywamy wilczkami. 

Wilczki żyją w Gromadzie, gdzie poprzez 

wspólną zabawę uczą się otwierać na 

drugiego człowieka, a także przybliżają się 

do Boga. Wilczki przebywają w dżungli, 

tzn. wraz z innymi wilczkami słuchają 

Starego Wilka i uczą się od niego, jak być 

dobrym człowiekiem. 

Druga gałąź – zielona - przeznaczona 

jest dla dzieci i młodzieży od 6. klasy 

szkoły podstawowej do 1. klasy szkoły 

średniej. Są to harcerze i harcerki. Ha-

słem, które charakteryzuje ich życie jest 

PRZYGODA. Właśnie poprzez przygodę, 

grę oraz wspólne działania, uczą się ży-

cia w społeczeństwie oraz rozwijają we 

wszystkich wcześniej wspomnianych 

obszarach (celach). Kilku harcerzy/har-

cerek (od 6-8 osób) tworzy zastęp, zaś 

kilka zastępów - drużynę. Każdy harcerz/

harcerka w zastępie pełni ważną, powie-

rzoną mu funkcję. Na czele zastępu stoi 

zastępowy, szef zastępu, który prowadzi 

zbiórki, odbywające się zazwyczaj trzy 

razy w miesiącu. Kilka razy do roku cała 

Witam wszystkich czytelników. Po wakacyjnej przerwie wracamy 
z nowymi siłami i pomysłami. Dni są coraz krótsze, za oknem 
często szarówa, deszcz, chłód, które zachęcają do zażywania 
relaksu także przed dobrą książką, czy dobrym filmem. 

Pierwszą propozycją jest film pod tytułem ”Wszyscy mają się do-

brze” amerykańskiego reżysera Kirka Jonesa. Obraz ten w piękny 

i ciepły sposób opowiada historię pewnego starszego mężczyzny, 

który po śmierci żony próbuje nadrobić stracony czas ze swoimi 

czterema dorosłymi już dziećmi. Znakomita rola Roberta De Niro, 

chyba jedna z najlepszych jego ról w ostatnich latach, powoduje, 

że postać owdowiałego ojca staje się bardzo realistyczna i wzru-

szająca. Film posiada wiele innych walorów, oprócz świetnej 

obsady (Drew Barrymore, De Niro, Sam Rockwell), oczarowuje 

prostotą zdjęć, ujmującą muzyką i kojącą serce refleksją zawartą 

w głównym nurcie tego dzieła. Film szczególnie uwypukla znany 

cytat księdza Jana Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą, a ci którzy nie odchodzą, nie zawsze po-

wrócą...”, nad którego przesłaniem warto zatrzymać się właśnie 

teraz, w listopadzie, w miesiącu, w którym wspominamy naszych 

bliskich zmarłych.

Drugą moją propozycją jest sięgnięcie po jedno z wielkich dzieł 

znajdujących się w skarbcu filmów wybitnych. Chodzi o najpięk-

niejszy moim zdaniem film animowany wszech czasów „Król Lew” 

, w  premierze którego w roku 1994 miałem zaszczyt, jako małe 

dziecko, uczestniczyć. Fantastyczne arcydzieło Walta Disneya, 

po siedemnastu latach znów zagościło na dużym ekranie, w od-

nowionej wersji 3D. Z tej okazji w sklepach po tak długim czasie 

pojawiły się filmy na dvd i blu-ray, właśnie z odnowioną wersją 

opowieści o lwie. Ale uwaga! Film posiada statut filmu ze skarbca, 

co oznacza, że będzie w sprzedaży tylko przez pewien określony 

czas, potem już go kupić czy 

wypożyczyć nikt nie będzie 

miał możliwości. 

„Król Lew”, to pełna war-

tości i głębi ewangelicz-

nego przesłania opowieść 

o młodym lwie o imieniu 

Simba, który dorasta w oto-

czeniu kochającej go ro-

dziny i po pewnym czasie 

doświadcza ogromu cier-

pienia, zmuszającego go do 

zadania sobie najbardziej 

bolących pytań o własną 

tożsamość. Wszystkie fil-

my animowane, które po-

wstały po tym filmie noszą 

zmamiono tej inspirującej 

historii, pełnej przygód, zachwycających ujęć i pięknej muzyki. 

W filmie zawarta jest także ogromna dawka wspaniałego poczucia 

humoru. 

Życzę miłego oglądania, wielu wzruszeń i podjęcia pod ich wpły-

wem refleksji nad życie i sprawami ostatecznymi...

Mario

WILCZKI, HARCERZE I SKAUCI drużyna wyrusza na biwak, zaś w wakacje 

przeżywa ok. 2-3 tygodniowy obóz letni, 

gdzie samodzielnie buduje sobie własne 

gniazda z żerdzi i sznurka, sama gotuje na 

ogniu oraz przeżywa niezwykłą przygodę. 

Trzecia gałąź wiekowa, czerwona, to 

przewodniczki i wędrownicy, czyli sze-

fowie, którzy poprzez służbę wilczkom, 

harcerzom i harcerkom przygotowują się 

do dorosłego życia. Wspólne wędrówki 

i pielgrzymki są pomocą w rozeznaniu i 

wyborze życiowej drogi. 

Iza Grzywa, 

drużynowa 4. Krakowskiej FSE

Kontakt dla chcących dołączyć do har-

cerzy:

nurt męski:
Bartłomiej Bodziechowski 

531 902 710

bartlomiej.bodziechowski@skauci-europy.pl
nurt żeński:
Jadwiga Szuba

604 827 484

szubamoja@gmail.com
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Z ŻYCIA PARAFII

Z KSIĄG PARAFIALNYCH (VI-IX.2011)

• 13 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła – Po Mszy św. o g. 7.00. zmia-

na tajemnic Żywego Różańca. Różaniec fatimski będzie o g. 17.30.

• 18 listopada (piątek) – 20 listopada (niedziela) – Jubileusz 40 – lecia 

Ruchu Światło – Życie   w naszej parafii.

• 18 listopada – g. 19.00. – Wieczornica wspomnień borkowskich 

Oazowiczów.

• 19 listopada – Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla – Centralna 

uroczystość Jubileuszowa – o g. 18.00. – Eucharystia pod przewod. 

Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Szkodonia, założyciela Oazy 

w Borku Fałęckim, którą będą koncelebrowali dotychczasowi 

moderatorzy. Po Mszy św. o g. 19.30. będzie uroczysta Agapa. 

Ok. 21.30. rozpocznie się zabawa – „Czterdzieści lat minęło”.  

• 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-

ta – główna Uroczystość Patronalna Służby Liturgicznej i Ruchu 

Światło – Życie w naszej Parafii. Uroczyste obrzędy pobłogosła-

wienia nowych członków oraz odnowienie przyrzeczeń w czasie 

Mszy świętych i nabożeństw. Zwieńczeniem obchodów jubile-

uszowych będą Nieszpory świąteczne o g. 17.00. oraz wieczorna 

Eucharystia o g. 18.00. 

• 22 listopada (wtorek) – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i mę-

czennicy – Patronki muzyki kościelnej.

• 27 listopada – I Niedziela Adwentu roku B – początek nowego roku 

liturgicznego

• Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie – RORATY – będą 

sprawowane w dni powszednie o g. 18.00. Msze św. roratnie będą 

poprzedzone śpiewem godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia 

NMP (g. 17.30.). 

• 30 listopada (środa) – Święto Św. Andrzeja, apostoła

• 1 grudnia – I czwartek miesiąca

• 2 grudnia – I piątek miesiąca – Msze św. wotywne o Najświętszym 

Sercu Pana Jezusa o g. 6.30., i o 19.15. z udziałem młodzieży. Msza 

św. w kaplicy o g. 8.00.

• 3 grudnia - I sobota miesiąca – Msza św. wotywna o Niepokalanym 

Sercu NMP o g. 6.30.  Nabożeństwo różańcowe o g. 17.30. Msza św. 

w kaplicy o g. 8.00.

• 4 grudnia – II Niedziela Adwentu

• 6 grudnia (wtorek) – Wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa – 

o g. 19.00. – spektakl teatralny z wizytą najbardziej oczekiwanego 

w tym dniu Gościa J

• 8 grudnia (czwartek) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 

Msze św. w kościele będą sprawowane o g.: 6.30., 9.00., 16.30. oraz 

o 18.00.; zaś w kaplicy na ul. Goryczkowej o g.: 11.00. i 17.00. W ko-

ściele od g. 12.00 do g. 13.00 odbędzie się Godzina łaski – specjalna 

modlitwa, do której zachęcała Maryja w prywatnym objawieniu. 

• 11 grudnia – III Niedziela Adwentu – GAUDETE (Niedziela Radości)

• 13 grudnia (wtorek) – Dzień Fatimski – o g. 17.30. – nabożeństwo 

różańcowe. Msza św. o g. 18.00.

• 17 grudnia (sobota) – Przedświąteczne odwiedziny chorych z sakra-

mentami świętymi.

• 18 grudnia – IV Niedziela Adwentu – rozpoczęcie Parafialnych 

Rekolekcji Adwentowych, które poprowadzi Ks. dr Robert Nęcek – 

Rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej.

• 24 grudnia (sobota) – Wigilia Bożego Narodzenia – g. 6.30. –  ostatnia 

Msza św. roratnia; okazja do spowiedzi św. – do g. 8.00. W Wigilię 

nie ma Mszy św. wieczornej o g. 18.00. O g. 22.00. Msza św. Pasterska 

w kaplicy.

• 25 grudnia (niedziela) – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

– O północy uroczysta PASTERKA. W tym dniu, w kościele oraz w 

kaplicy, obowiązuje świąteczny porządek Mszy św. 

• 26 grudnia (poniedziałek) – Święto Św. Szczepana, diakona i mę-

czennika. Porządek Mszy św. w ciągu dnia, w kościele i kaplicy, 

jak w każdą niedzielę. O g. 12.00. – uroczysta Msza św. w intencji 

Małżonków świętujących swój jubileusz małżeński. W czasie dodat-

kowej Eucharystii o g. 14.00. zostanie udzielony sakrament chrztu św.

opracował Marcin Skrzypek

Odeszli z naszej wspólnoty: 
Mirosław Kołaczyk, Józef Czerenkiewicz, Janina Błaszczyk, Izabella Mrozowska, Maria Wnęk, Piotr Fitowski, Władysław Polań-

ski, Robert Sowczan, Sabina Adamska, Wiesław Baka, Dominik Olszewski, Aniela Zakuła, Jerzy Pawaszczak, Irena Piotrowicz, 

Antonina Lewadny, Adam Brandys, Stefania Stec, Julian Kawecki, Andrzej Radecki, Edward Nowak, Rozalia Bachowska, Irena 

Kolański, Stefania Wojas, Ks. Kard. Andrzej Maria Deskur, Anna Drożdż

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa: 
Wojciech Stach & Anna Trątnowiecka, Piotr Kawałek & Justyna Gacek, Marcin Kwiatkowski & Małgorzata Wronka, Piotr Hildebrandt 

& Aleksandra Bonczar, Jacek Tylka & Marta Kubica, Tomasz Karaszewicz & Anna Karaszewicz, Jacek Głowa & Paulina Lisowska, 

Tomasz Jacher & Karolina Talmon, Grzegorz Filipek & Monika Owdys, Łukasz Stryjecki & Bogusława Winiarska, Rafał Pabijan & 

Małgorzata Woźniacka, Jarosław Frezy & Magdalena Wrona, Tomasz Lanczewski & Joanna Rola, Krystian Drągiewicz & Edyta Bąk, 

Marcin Luzar & Dorota Pokuta, Paulo Goncalves & Magdalena Siekacz, Tomasz Kulig & Agnieszka Powroźnik, Antoni Marśka & 

Beata Świerczek, Michał Zdyb & Klaudia Puchała, Tomasz Pędzimąż & Katarzyna Krasuska, Paweł Jakubowski & Małgorzata Kozioł

Sakramentu Chrztu Św. dostąpili: 
Dorota Aniela Piwko, Marzena Anna Gruca, Milena Ewa Gretka, Mateusz Słup, Kinga Zofia Kot, Kaja Kinga Bajur, Dominik Michał 

Larysz, Wiktor Adam Podolski, Maciej Kazimierz Podgórski, Jeremi Oliwier Szwajkowski, Mateusz Krzysztof Kozłowski, Oliwier 

Sebastian Bobula, Filip Aleksander Jurkowski, Michał Mariusz Bębenek, Maria Helena Kapała, Hubert Natan Okwieka, Kalina Maja 

Kopeć, Kuba Marian Dusik, Maksymilian Michał Kawa, Marcin Józef Gołdyn, Michał Marcin Romaniuk, Emma Elżbieta Baczyńska, 

Filip Robert Mazan, Anna Małgorzata Żątowska, Nikodem Maciej Skowroński, Michał Rafał Marut, Wiktoria Anna Bursa, Samanta 

Magdalena Kozłowska, Natalia Kukuła, Iga Ewa Dudziak, Alicja Maria Królikowska, Maja Joanna Piętak, Mauro Piotr Cucciniello, 

Gabriela Maria Jaworska 

AKTUALNOŚCI WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
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W dniach od 16 do 23 sierpnia 2011 roku odbyła się 
kolonia parafialna. Łącznie w Zakrzowie wypoczywało 
40 uczestników. Księdza Bartłomieja Bartosika – organi-
zatora całego wyjazdu, wspierała wykwalifikowana kadra 
składająca się z 9 animatorów. 

Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny Caritas, w którym miesz-

kaliśmy przez 8 dni, znajduje się w pięknej, zacisznej okolicy, 

niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej. Do naszej dyspozycji 

była kaplica, boisko, hala sportowa, sala konferencyjna i  

telewizyjna. Pogoda była wyśmienita, słońce nie opuszczało 

nas ani na moment.

Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Św. i warsztatach 

prowadzonych przez mgr Annę Anioł. Poruszały one ważne 

dla młodych ludzi kwestie, np. kontakty międzyludzkie, sztu-

kę dialogu, miłość czy przyjaźń. Te same wartości omawiane 

były na kazaniach i spotkaniach w grupach.

Ulubionym punktem programu wszystkich chłopców był czas 

wolny, który spędzali głównie na boisku. Największą popu-

larnością cieszyły się kąpiele w basenie po zakończonym 

meczu piłkarskim. Oczywiście, jak to w sporcie, nie obyło 

się bez kontuzji. Na szczęście pani pielęgniarka była bardzo 

wyrozumiała i cierpliwie przyklejała plasterki na coraz to 

nowe otarcia o każdej porze dnia i nocy.

Podczas kolonii odbyły się trzy wycieczki: do Kalwarii Ze-

brzydowskiej, Bukowiny Tatrzańskiej i do Zakopanego. Ta 

ostatnia zdecydowanie zaliczała się do tzw. wypoczynku 

aktywnego: weszliśmy na Rusinową Polanę, a po Mszy Św. 

w Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówkach zwiedziliśmy 

Krupówki. Dla odmiany, w Bukowinie cały dzień spędziliśmy 

na basenach termalnych. 

Nieodłączną częścią każdego wyjazdu są pogodne wieczor-

ki. Nauczyliśmy się na nich wielu pożytecznych rzeczy, np. 

podstawowych zasad savoir vivre, nowych piosenek z poka-

zywaniem i kilku ciekawych tańców.

Ostatniego wieczoru odbyła się dyskoteka, która wspaniale podsu-

mowała cały wyjazd.

Te kilka dni, które spędziliśmy razem w Zakrzowie, bardzo wiele 

nas nauczyło. Zbliżyliśmy się do Boga, zawarliśmy nowe znajomości 

i przyjaźnie. Uważam, że było to wspaniałe zakończenie wakacji: 

złapaliśmy ostatnie promienie letniego słońca i naładowaliśmy się 

na czekające nas dziesięć miesięcy nauki. 

Dominika Domaradzka

… czyli Kolonia parafialna w Zakrzowie

Największą popularnością 
cieszyły się kąpiele w basenie
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Na przełomie czerwca i lipca dzieci z naszej parafii wypoczywały 
na kolonii w Gołkowicach. Oto, co o tych dniach napisały dwie 
uczestniczki wyjazdu.

Tegoroczną kolonię spędziliśmy w Gołkowicach. Wyjazdowi 

przewodniczył ks. Stasiu wraz ze wspaniałą kadrą. Mieszkaliśmy w 

drewnianych domkach, które idealnie pasowały do tematu kolonii, 

jakim był „Dziki Zachód”. 

Program wyjazdu był bardzo ciekawie zorganizowany, więc nikt 

się nie nudził. W ramach tematyki kolonijnej opiekunowie nauczyli 

nas strzelać z łuku, robić prawdziwe kowbojskie kapelusze, a także 

organizowali nam quizy dotyczące „Dzikiego Zachodu”. 

Gdy była ładna pogoda, korzystaliśmy ze świeżego powietrza 

uczestnicząc w różnych formach ruchowych: siatkówka, piłka 

nożna, skakanie na skakance, spacery do lasu. Kiedy padał deszcz, 

równie ciekawie organizowano nam zajęcia w budynku. I tak na 

przykład degustowaliśmy herbatki chińskie, a także nagrywaliśmy 

krótkie filmiki, które wcześniej sami wyre-

żyserowaliśmy. Bardzo ciekawa była 

wycieczka do „Ranczo Pasja”. 

Czekały tam na nas atrakcje: 

ścianka wspinaczkowa 

i gokarty. 

Nasz wypoczynek 

był ubogacany co-

dzienną Euchary-

stią. Dziękujemy 

Panu Bogu za ten 

wspaniały czas 

wakacyjny.

Ala i Zosia

… czyli Kolonia na Dzikim Zachodzie

fotografi e: Agnieszka Steciak
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W sierpniu w Madrycie na Światowych 
Dniach Młodzieży spotkali się młodzi 
ludzie z całego świata.  W „Posłańcu 
Zwycięskiej” prezentujemy relację 
Pawła Gomółki, który w Madrycie był 
wolontariuszem.

Pomysł i pragnienie uczestnictwa w 

Światowych Dniach Młodzieży, zrodził 

się w moim sercu dość 

niespodziewanie. Na 

przełomie 2010/2011 

miałem okazję święto-

wać nadejście nowego 

roku na młodzieżowym 

spotkaniu Taize w Rot-

terdamie. Choć były to tylko 4 dni, w 

moim sercu na zawsze pozostanie obraz 

tysięcy młodych ludzi, uczestniczących w 

spotkaniach modlitewnych i adoracjach. 

A jednak jest nas aż tak wielu !!

Był to styczeń, a więc trzeba było podjąc 

jak najszybciej decyzję.  Kilka lat wcze-

śniej, miałem możliwość uczestnictwa 

w SDM jako uczestnik w Kolonii, w Niem-

czech. Tym razem chciałem spróbować 

czegoś więcej. Dzięki, pomocy paru 

życzliwych mi osób, udało mi się spełnić 

bardzo szybko wszystkie formalności i zo-

stałem zakwalifikowany do madryckiego 

wolontariatu.

Nastał sierpień, miesiąc Światowych Dni 

Młodzieży. Wraz z 

Kingą, chórzystką 

tutejszego parafial-

nego zespołu WMZ, 

zostaliśmy przydzie-

leni do niewielkiej 

miejscowości Esco-

rialu pod Madrytem, gdzie przez miesiąc 

spełnialiśmy swoją posługę wraz z grupą 

80 wolontariuszy z Polski. Większość 

czasu spędzaliśmy jednak w Madrycie, 

gdzie często angażowaliśmy się w sprawy 

porządkowe, organizację transportu czy 

pracę w biurze akredytacji, gdzie wraz 

rozdawaliśmy karty wstępu dla dzienni-

karzy, osób duchownych, wolontariuszy 

na ważniejsze wydarzenia Dni Mlodzieży. 

Mimo wielu problemów organizacyjnych 

i luźnego podejścia do porządku, z czego 

wybitnie znani są mieszkańcy Półwyspu 

Iberyjskiego, czuliśmy się odpowiedzialni 

za naszą pracę i zadania, które przed nami 

postawiono. 

Praca Wolontariusza nauczyła mnie od-

powiedzialności i pomogła zdobyć wiele 

doświadczenia w kwestiach organizacyj-

nych. Zdałem sobie sprawę, że pomoc/

służba innym ludziom może dać wiele 

radości i szczęścia. 

Miałem okazję brać udział w organizacji 

pracy punktu medycznego na Cuatro 

Vientos i wiem, że wiedza którą zdoby-

wam każdego roku na studiach medycz-

nych była mi nie zwykle przydatna. Pomo-

głem wielu osobom, 

którego tego potrze-

bowały.  Podobne 

świadectwo służby 

może dać również 

Kinga, która dzięki 

kapitalnej znajomo-

ści hiszpańskiego zaangażowała się w 

komunikację z Hiszpan ami, co bardzo 

ułatwiło nam prace i umożliwiło odpo-

wiednią organizacje pracy. 

Momentem, który najbardziej zapamię-

tam z Madrytu jest wigilia czuwania na 

lotnisku Cuatro Vientos w stolicy Hiszpa-

nii. Większość młodzieży, przybyła na pola 

już we wczesnych godzinach popołudnio-

wych. Niesamowity żar lejący się z nieba, 

suche powietrza, wysoka temperatura 

i brak wystarczającej ilości wody pitnej 

sprawił, że wiele osób dostawało udaru 

słonecznego. Sytuacja powoli wymykała 

się spod kontroli. Jednak w późniejszych 

godzinach, przy-

szło ochłodzenie. 

Niebo zasnuło się 

chmurami, tem-

peratura znacz-

nie opadła. Sy-

tuacja była opa-

nowana. To jednak był tylko początek 

tego niezwykłego wieczoru. Z godziny 

na godzinę niebo stawało się coraz 

ciemniejsze, w końcu spadł deszcz, który 

przerodził się w ogromna burzę i ulewę. 

Wiejący wiatr poważnie naruszył kon-

strukcję ołtarza, z którego swoje słowa 

głosił Benedykt XVI. Padający grad i ulewa 

zniszczyły kilka namiotów z Najświętszym 

Sakramentem, kilka osób zostało też 

rannych. Gdzieś w oddali uderzył piorun, 

który zerwał nagłośnienie. Awaria ołtarza i 

nagłośnienia okazały się na tyle poważne, 

że trzeba było przerwać czuwanie. Wtedy 

to się stało. Tysięcy młodych ludzi, zebrało 

się w mniejsze grupki, uklękło w kierun-

ku ołtarza i podjęli wspólną modlitwę. 

Pozostała część wiwatowała na stojąco i  

z niecierpliwością oczekiwało na słowa 

Papieża, na jego naukę, po którą wszy-

scy tam przybyliśmy. Ten obrazek wśród 

huku piorunów, tańczących metalowych 

konstrukcji ołtarza od wiatru i zimnego 

deszczu, był chyba czymś najbardziej 

niezwykłym co dane mi było widzieć. 

Światowe Dni Młodzieży były niezwykle 

bogatym czasem doświadczeń oraz roz-

woju moralnego i  duchowego. Świado-

mość, że każdy z nas dołożył cegiełkę do 

organizacji spotkania 2 milionów Młodych 

z Papieżem daję ogromną radość i satys-

fakcję, że czułeś się potrzebny i wykorzy-

stany w imię wyższych niż te ziemskie, 

celów. Zapraszam do Brazylii…  

Paweł Gomółka

W tym roku na rekolekcje oazowe z Ar-
chidiecezji Krakowskiej wyjechało po-
nad 1500 oazowiczów. Z naszej parafii 
w tej formie wakacyjnego wypoczynku 
wzięło udział czterdzieści osób należą-
cych do wspólnoty w Borku Fałęckim, 
w tym pięciu animatorów i trzydziestu 
pięciu uczestników. 

Co dalej?
Ja swoje rekolekcje przeżywałam w Tar-

nowie na III stopniu Oazy Nowego Życia, 

gdzie moderatorem był ksiądz Mariusz 

Susek, moderator diecezjalny. Był to mój 

ostatni rok rekolekcji kończący formację, 

a więc i czas podsumowania mojej obec-

ności w oazie i postanowienia, jaką drogę 

wybrać. Bo tak naprawdę to dopiero teraz, 

po rekolekcjach otwiera się wiele drzwi 

mojej przyszłości. Dlatego na tych reko-

lekcjach zadawałam sobie pytanie; „co 

dalej Boże?”. A czy odpowiedź dostałam? 

Sama do końca nie potrafię odpowiedzieć 

na to pytanie. Na rekolekcjach starałam 

się, każdego dnia ofiarować swoje życie 

Bogu, pozwolić Mu się prowadzić przez 

życie tak jak On tego chce, taką drogą, 

… czyli Światowe Dni Młodzieży
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Światowe Dni Młodzieży były 
niezwykle bogatym czasem 
doświadczeń oraz rozwoju 
moralnego i  duchowego

gdzie przez miesiąc
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nowana To jednak był

Praca Wolontariusza nauczyła 
mnie odpowiedzialności i pomogła 
zdobyć wiele doświadczenia w kwe-
stiach organizacyjnych

… czyli Rekolekcje i co dalej?
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po rekolek-
cjach otwie-
ra się wiele 
drzwi mojej 
przyszłości

jaką mi przygotował. Najważniejszymi 

chwilami była Droga Krzyżowa, spowiedź 

z całego roku i zawierzenie się Maryi, w 

którym powierzyłam jej nie tylko siebie, 

ale również moją całą rodzinę, przyjaciół 

i znajomych. 

Odpowiedzi na pytanie, co po skończeniu 

formacji, szukałam 

także podczas wie-

czornych spotkań 

w s p ó l n o t o w y c h . 

Każdego wieczo-

ru przyjeżdżała do 

nas inna wspólnota, 

która pełni zupełnie 

inna rolę w Ruchu. 

Aby dalej pozostać 

tak blisko Boga i trwać w oazie chciała-

bym należeć do diakonii Ewangelizacji, 

w której chcę trwać przez najbliższe lata 

mojej edukacji. Diakonia ta pozwala 

świadczyć o Bogu, dawać świadectwo 

obecności Boga w nas. 

Drugą taką wspólnotą była Oaza Rodzin, 

do której chcę należeć, gdy założę swoją 

rodzinę. Pomysł ten tak naprawdę od-

rodził się na rekolekcjach we mnie na 

nowo, ponieważ kiedyś moja rodzina 

należała do Oazy Rodzin w naszej pa-

rafii. Byłam wtedy małą dziewczynką i 

mam same miłe wspomnienia z tamtego 

okresu. W pewien sposób chcę kontynu-

ować tę drogę, którą już poznałam dzięki 

moim rodzicom. Chcę także pokazać, 

że Bóg jest obecny w rodzinnej miłości, 

że to On jest tą Miłością i to On pozwala 

przetrwać rodzinie trudne chwile. Ale tak 

naprawdę to wszystko zależy od Boga. 

Ja jedynie mogę się modlić o odpowied-

nie pokierowanie moją przyszłością. 

Każde rekolekcje są wyjątkowe
Wracając natomiast do moich rekolekcji, 

często spotykam się z pytaniem: „które 

rekolekcje były najlepsze?” Nigdy nie 

potrafię na nie odpowiedzieć. Na pierw-

szych rekolekcjach usłyszałam od księ-

dza, żebyśmy zawsze starali się uczynić 

nasze rekolekcje „pięknymi i głębokimi.” 

Takie właśnie były każde rekolekcje, w 

których uczestniczyłam. Nie żałuję, że 

kiedykolwiek byłam w takim miejscu na 

takich, a nie innych rekolekcjach. Każde 

z nich były wyjątkowe i coś wniosły w 

moje życie. Owoce z nich zbieram do dnia 

dzisiejszego i myślę, że jeszcze bardzo 

długo, a może nawet przez całe życie, 

będę je zbierać. 

Nie żałuję i nigdy nie żałowałam przez te 

cztery lata oazy, że się w niej znalazłam. 

Jestem dumna, że tyle wytrwałam i mam 

nadzieję, że jeszcze będę długo trwać. 

Ania Schuster

Dwie i pół godziny autem, czy sześć dni 
na nogach? Wydawać by się mogło, że 
odpowiedź jest zbyt oczywista, w końcu 
osiągnięcia współczesnej cywilizacji 
mają ułatwiać ludziom życie. Jednak 
tym razem nie zdecydowała ludzka 
logika, ale Boża ekonomia. 

Po wzajemnych namowach, Justyna 

namówiła mnie, ja Piotrka, Piotrek Izę, 

Michał Marcina itd. nieraz bardzo usilnych, 

graniczących z szantażem, wymianie do-

świadczeń pielgrzymkowych, wspólnych 

poszukiwań peleryn przeciwdeszczowych i 

karimat, wyruszyliśmy. Wśród nas reprezen-

tacja różnych profesji m.in. fizjoterapeutka, 

dwóch ratowników medycznych, pedagog, 

ekonomista i informatyk, który - jak mogli-

śmy się przekonać  - również przydaje się 

na pielgrzymim szlaku. 

Pielgrzymka budzi różne uczucia. Niektórzy 

kojarzą ją z bandą rozśpiewanych ludzi z ró-

żańcami w ręku (nie ukrywam, 

że rzeczywiście może ona tak 

wyglądać), są napewno i tacy, 

którym pielgrzymka bardzo 

przeszkadza, bo zajmuje jeden 

pas jezdni i korkuje miasto. 

Bywają i ludzie, którzy jej wy-

czekują, zwłaszcza ludzie starsi 

i dzieci, którzy specjalnie wycho-

dzą przed dom i pozdrawiają 

pielgrzymów. A jak wygląda pielgrzymka 

oczami samego pielgrzyma? 

Pielgrzymka to długa droga, nieraz ciężka 

… czyli Sześć dni w drodze

i wymagająca, bo takie są intencje, które 

ze sobą niesiemy. Pielgrzym podczas drogi 

zdany jest jedynie na dobroć drugiego 

człowieka. Wędrując cały dzień w skwarze 

słońca lub w strugach deszczu nie wiedząc, 

czy będzie miał gdzie się umyć, czy znajdzie 

miejsce do spania, nie mówiąc o gorącym 

posiłku. Bywają także chwile wzruszenia, 

kiedy do swoich domów przyjmują ludzie 

najuboższy z całej okolicy i dają wszystko 

co mają. Idąc na pierwszy nocleg z adresem 

w ręce, mijając wielkie murowane domy 

doszłyśmy do małej drewnianej chatki, 

w której mieszkało starsze małżeństwo o 

wielkim sercu. W takich okolicznościach 

wiadro z ciepłą wodą i kawałek ciasta, 

które dostałyśmy od gospodarzy, stały się 

wyjątkowym i drogocennym darem.

Na pielgrzymce przed każdym różańcem 

zbierane były intencje, w których modlili-

śmy się wspólnie. Były one odbiciem życia 

i tego co dzieje się w sercu osób, z którymi 

wspólnie pielgrzymowaliśmy. Pomimo 

tego, że szli oni i z radością śpiewali, modlili 

się, to odczytywane intencje pokazywały 

drugą stronę ich życia, rozbite rodziny, zdra-

dy, uzależnienia bliskich osób, nieuleczalne 

choroby. Jednak na ich twarzach nie było 

smutku, ani przygnębienia, ale za to tryskała 

z nich nadzieja. Prawdziwa chrześcijańska 

nadzieja. Może warto w przyszłym roku, 

planując wakacje, przemyśleć 

udział w Pieszej Pielgrzymce 

Krakowskiej? Wyrusza ona 

zawsze 6 sierpnia spod Wa-

welu, biorą w niej udział ludzie 

w każdym wieku, a sześć dni 

drogi z Krakowa wydaje się 

być naprawdę niewiele po-

równując pielgrzymki idące 

z Gdańska czy Zakopanego. 

Zatem do zobaczenia na pielgrzymim 

szlaku!

Urszula Piwowarczyk
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Pielgrzym pod-
czas drogi zda-
ny jest jedynie 
na dobroć dru-
giego człowieka
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MDM 
MONIKA

 DO

MŁODZIEŻY

WZRASTANIE 
A „EFEKT CIEPLARNIANY”

ROZWIĄZANIE 
KONKURSU:

 

książki o Janie Pawle II 

otrzymuje 

pani Halina Torba 
- odbiór u ks. Bartłomieja

Nie tak dawno „chodziły” po Internecie 

takie obrazki przedstawiające damską 

bieliznę na „przestrzeni dziejów”. Panta-

lony reprezentowały wiek XIX, następnie 

klasyczne figi XX wieku. No i stringi 

– majtki naszych czasów. Podpis pod 

rysunkiem brzmiał „efekt cieplarniany”. 

Mnie się to jednak od razu skojarzyło z 

minimalizmem. I nie chodzi tu zupełnie 

o to, że dobry chrześcijanin nie może 

nosić stringów. Co prawda moda na mi-

nimalizm w jakimś sensie przekłada się 

na to, co współczesny człowiek zakłada, 

ale ja nie o tym. 

Mam na myśli raczej ubrania naszej wia-

ry. Marzeniem każdej kobiety są ciuchy w 

rozmiarach między XS- S, bo tak przecież 

każda z nas chciałaby wyglądać. Wiara 

preferuje jednak ciuchy przynajmniej w 

rozmiarze XL. A im większe, tym lepsze. 

Więc pewnie najwięksi święci, nawet 

ci o ascetycznym wyglądzie, nosili „ko-

szulki wiary” w rozmiarze XXXL. Byli 

przecież maksymalistami w sprawach 

związanych z miłością i miłosierdziem 

wobec Boga i bliźniego. 

Każdy z nas całe życie pracuje na rozmiar 

naszej wiary. Tak jak o ubranie trzeba 

dbać, powinniśmy również troszczyć się 

o nasz stosunek do Pana Boga. Niezad-

bany strój wygląda fatalnie i podobnie 

jest z życiem wiary. Jeśli nie będziemy 

go rozwijać poprzez regularną modlitwę, 

uczęszczanie na Mszę 

Świętą i „pobożną lek-

turę” - jak to się zwykło 

mawiać (tu szczerze 

polecam także prasę 

katolicką, można znaleźć czasopisma na 

wysokim poziomie zarówno dla tych du-

żych jak i małych), to nasza wiara zosta-

nie zjedzona przez mole lub jakieś inne 

szkodniki. Trzeba także przynajmniej 

raz na jakiś czas także wyprać te nasze 

koszulki – najlepszy środek czyszczący 

to konfesjonał. W promocji otrzymujemy 

rozgrzeszenie i znowu nasze ciuchy są 

pachnące i delikatne w dotyku.  Jeśli 

szkodniki zostały unieszkodliwione, 

to teraz trzeba wszystko 

utrzymywać w porządku. 

Problem stanowią jednak 

jeszcze nieco skurczone 

ubrania lub te, z których 

już wyrośliśmy.

Przykrótk ie  koszulk i , 

spodenki czy sukienki 

kojarzą mi się raczej ze 

skądinąd przepiękną i 

ważną uroczystością I Ko-

munii Świętej. Edukowa-

ny w II klasie „Komunista” 

przystępuje do tego sakra-

mentu ze znajomością 

prawd wiary, pacierza. 

Zapytany w większości 

przypadków zadeklaruje, 

że kocha Pana Jezusa. 

Jest super! To nie jest z 

mojej strony, ani kpina, 

ani cynizm. Nawet te dro-

gie prezenty, które otrzy-

mują z głupoty dorosłych 

dzieci, nie przysłaniają im 

najlepszy środek czyszczący 
to konfesjonał.

do końca spotkania z Jezusem. Niejeden 

powie, ale słodkie te dzieciaki. Po czym 

„pyk” i mamy do czynienia z często 

aroganckim, niechętnie bywającym w 

kościele gimnazjalistą. A jeśli już jest, 

śmieje się i wygłupia 

w gronie kolegów, 

często patrząc z roz-

bawieniem na mo-

dlących się w Domu 

Bożym.  Są tacy, którzy zapytani o „Ojcze 

nasz” nie bardzo potrafią odpowiedzieć. 

To trochę tak, jakby wyrósł ze swojego 

ubranka do I Komunii, a nie dba o to, 

by postarać się o takie we właściwym 

rozmiarze. Ale nie byłabym uczciwa, 

gdybym powiedziała, że tacy są wszyscy 

gimnazjaliści. 

Wielu z Was młodzi ludzie wie, dlaczego 

przychodzi do kościoła, a przynajmniej 

szanuje miejsce święte i tych, którzy się 

w nim gromadzą.  W tym czasie mody na 

„mini” jesteście „maxi”. Koszulki Waszej 

wiary są w coraz większych rozmiarach. 

Rosną karmione częstą Eucharystią, 

modlitwą, wakacjami z Bogiem na re-

kolekcjach lub innych wyjazdach para-

fialnych. Utrwalają swoje właściwości na 

spotkaniach oazowych czy innych grup 

parafialnych oraz dobrymi czynami. A 

wiele potraficie zdziałać! Wiem bo mam 

z niektórymi  z Was do czynienia.

To jest właśnie ten wzrost, który hamuje 

„efekt cieplarniany”. Bogu dzięki .

RU

fot. Flickr
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KOCHANI MALI CZYTELNICY

LISTOPADOWY POSŁANIEC dla Dzieciaków

Tematem przewodnim dla tego numeru 
jest wzrastanie, a więc zacznijmy od 
tego, co to znaczy? W czym możemy 
wzrastać? 
Na pewno w wierze, w postępowaniu 
wobec kolegów, koleżanek; wobec do-
rosłych- na przykład rodziców, a także 
dorosłych do dzieci. 

Zdanie konkursowe: 

Wymień nowe tajemnice 
Różańca Świętego.

Byłam świadkiem zdarzenia . 

W pewnej pięknej, zabytkowej świą-

tyni gromadziło się mnóstwo ludzi, 

m.in. dzieci szkolnych. Jedna z opie-

kunek próbowała siłą uspokoić sza-

moczącego się chłopca. 

- Proszę mnie zostawić, będę tak ro-

bił, bo tak chcę. Pani nie ma prawa 

mnie trzymać, idę do grupy - krzyczał, 

połykając przy tym wielkie jak grochy 

łzy. Nie wiem, o co poszło. Nie wiem 

kto miał rację, a kto zawinił. Zrobiło 

mi się żal tego chłopca. W końcu po-

stawił na swoim i wrócił do klasy. Po-

chlipywał, nikt nie zwracał na niego 

uwagi. Nie widziałam żadnej, 

ani dobrej, ani złej reakcji ze 

strony kolegów, kompletny 

„tumiwisizm”. Czyżby był tak 

złym dzieckiem? Czy to igno-

rowanie ze strony kolegów i 

koleżanek pomoże chłopcu 

wzrastać i dążyć ku dobremu? 

Czy chłopiec zatnie się w 

sobie i będzie brnął dalej w 

niewłaściwym zachowaniu 

(jeśli to była jego wina)?

Gdyby choć odrobina współ-

czucia w oczach i gestach 

kolegów! Byłam zbulwerso-

wana tą sytuacją, chłopiec 

kontrolowany przez ową 

panią wychodził smutny i 

zdeterminowany. Nie wiem 

czemu było mi go żal. Na 

pewno rodziły się w nim z 

każdą chwilą bunt i poczucie 

krzywdy. Czy sobie poradzi 

w przyszłości? Gdyby choć 

ciepły uśmiech w jego kie-

runku od pani opiekunki. 

Nić porozumienia ze strony 

kolegów, miłe słowa „słuchaj 

będzie dobrze, damy radę”, 

ale niestety wiało grozą i obo-

jętnością. Co o tym sądzicie?

M. Rochowiak

Naśladowcy Jezusa
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PKS „Victoria” na „pudle”

PKS „Victoria” Borek Fałęcki, nasza parafialna drużyna pił-
karska, w swoim debiutanckim sezonie w Lidze Parafialnej 
zajęła trzecie miejsce. Trzeci raz z rzędu zwyciężył Kalinex 
– ekipa z parafii św. Józefa z os. Kalinowego. Królem strzel-
ców został nasz napastnik, Marcin Kępa.

O piłkarskich zmaganiach przeczytasz na stronach 6-7. 

Parafia na wakacjach

Dzieci i młodzież z naszej parafii w te wakacje wypo-
czywała na dwóch koloniach: w Gołkowicach i w Za-
krzowie. Wiele osób pojechało także na rekolekcje, a 
swoich przedstawicieli mieliśmy również na Światowych 
Dniach Młodzieży w Madrycie i na pieszej pielgrzymce 
na Jasną Górę.

By powrócić pamięcią do tamtych cudownych dni zajrzyj 
na strony 14-17  

Prymicje ks. Mateusza Rochowiaka

W niedzielę, 22 maja w kościele Matki Bożej Zwycięskiej odbyła się 
wielka uroczystość: swoją Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Mateusz 
Rochowiak, nasz parafianin.

Na stronach 4-5 przeczytasz, Drogi Czytelniku, o tej uroczystej chwili, 
o Zgromadzeniu Salezjańskim do którego należy ks. Mateusz oraz 
wywiad z ks. Neoprezbiterem.

Żegnamy ks. Stanisława, 
witamy ks. Piotra

W czwartek, 25 sierpnia podczas wieczornej Mszy Św. poże-
gnaliśmy ks. Stanisława Czernika. Dziękujemy mu za czte-
roletnią posługę w naszej parafii oraz za zaangażowanie w 
tworzeniu „Posłańca Zwycięskiej”. Ks. Stanisławowi życzymy 
Błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy duszpasterskiej.

Witamy jednocześnie w naszej wspólnocie ks. Piotra Pałasza, 
który jest z nami już od sierpnia.
Wywiad z ks. Piotrem można przeczytać na str. 3.

PARAFIALNY

FLESZ


