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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, po kilku miesiącach w kolejnym numerze 

„Posłańca Zwycięskiej”. Jako temat niniejszego numeru wybraliśmy hasło 

„Wspólnota źródłem radości”. 

Na co dzień żyjemy w wielu różnych wspólnotach. Wspólnotą jest rodzina, ale 

wspólnoty często tworzymy też w pracy, czy w związku z naszymi zainteresowa-

niami. Wielką wspólnotą jest Kościół, mniejszą - parafia, która również składa 

się ze wspólnot – grup parafialnych. Dlatego właśnie ten temat zdecydowaliśmy 

się poruszyć w tym numerze. 

Zachęcamy do lektury artykułu „Wspólnota sposobem otwarcia się na Boga” o 

tym, czym jest wspólnota i dlaczego warto w niej być (str. 3). Na str. 4 prezentuje-

my wywiad z s. Andreą Kowalską, dyrektorką Domu Matki i Dziecka znajdującego 

się na terenie naszej parafii. Piszemy także m.in. o Franciszkańskim Zakonie 

Świeckich (str. 13) i scholi „Błękitne Bemolki” (str. 12). 

Zachęcamy również do lektury stałych działów: 

Słowo o rodzinie, MdM, Posłaniec dla dzieciaków i Posłaniec Poleca. 

A na ostatniej stronie, w parafialnym fleszu, jeszcze raz wracamy do wielkiego 

wydarzenia w naszej parafii sprzed kilku miesięcy: jubileuszu wspólnoty oazowej. 

Prezentujemy zdjęcia z tamtych dni. 

OD REDAKCJI:
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WSPÓLNOTA ŹRÓDŁEM RADOŚCI

WSPÓLNOTA SPOSOBEM OTWARCIA SIĘ NA BOGA

Wiele osób czuje się samot-
nych ze swoim doświadcze-
niem religijnym.

Nieodłącznym elementem wyjazdów 

integracyjnych jest wspólne ognisko. Bez 

względu na jaki specjał uczestnicy grillo-

wania mają ochotę, samo z siebie ognisko, 

które się spala daje ludziom światło i cie-

pło. W moim odczuciu Kościół, który jest 

wspólnotą osób, można wyjaśnić właśnie 

analogią ogniska, oraz tego wszystkiego co 

się wokół niego dzieje. 

Śpiew, muzyka, czasami nawet taniec, 

dobre towarzystwo, humor, poznawanie 

siebie, zawiązywanie przyjaźni, zachwyca-

nie się rarytasami – to wszystko ubogaca 

przeżywanie wspólnej radości. Kościół jest 

dla swoich członków oraz dla wszystkich 

ludzi światłem, które 

rozświetla ciemności 

świata, jest też tym 

czymś, co daje cie-

pło, w szczególności 

w dzisiejszej rzeczy-

wistości, w której panuje znieczulica, 

ochłodzenie pożądanych wartości, zlodo-

wacenie relacji międzyludzkich. 

Wspólnota na kartach Dziejów Apo-
stolskich
„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata” powiedział 

Chrystus do swoich uczniów. Jezus jest 

z nami, ze swoją wspólnotą i o ile dziś 

działa w świecie, działa poprzez swój 

Kościół. Wspólnota eklezjalna w swoim 

wymiarze powszechnym często postrze-

gana  jest przez ludzi jako instytucja. 

Zdarza się także, że wielu w perspektywie 

moralnej idealizuje ją, a gdy wyjdą na jaw 

grzechy jej członków, świat odsuwa się od 

Kościoła. Dlatego mała wspólnota, która 

działa w Kościele powszechnym, która 

jest jej częścią, działa w parafii, poprzez 

swoją autentyczność ma większe szanse 

świadczenia o miłości i wierze do Chry-

stusa. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, 

oprócz pobudek czysto indywidualnych 

dotyczących zbawienia i poznania Pana 

Boga, ludzie będą należeć do Kościoła 

dlatego, że spotkają w swoim życiu taką 

wspólnotę eklezjalnej miłości, która w 

przyszłych czasach będzie odbiciem pier-

wotnej wspólnoty pierwszych chrześcijan. 

Na kartach Dziejów Apostolskich poznać 

możemy pierwotny Kościół, który w 

małych grupach gromadził się przy ojcu 

– biskupie. Członkowie takiej wspólnoty 

wszystko mieli wspólne, razem się mo-

dlili, byli za siebie odpowiedzialni, razem 

przeżywali swoje radości i trudności. 

Można powiedzieć, że życie pierwszych 

chrześcijan przesiąknięte było duchem 

przykazania miłości. Autentyczność życia 

Ewangelią Jezusa oraz wzajemne się mi-

łowanie było magnesem przyciągającym 

nowych wyznawców. Misyjność Kościoła 

oraz Jego nowa ewangelizacja powinna 

więc iść po linii dawania świadectwa 

przez poszczególnych katolików oraz 

przez całą wspólnotę 

wiernych. W naszej pa-

rafii można zaobser-

wować dynamiczność 

i różnorodność małych 

wspólnot. Zastanówmy 

się więc, co daje tym ludziom formowanie 

się w małej wspólnocie eklezjalnej? 

Wspólnota lekarstwem na samotność
Na pierwszy rzut oka wspólnota jest lekar-

stwem na samotność. Wiele osób czuje 

się samotnych ze swoim doświadczeniem 

religijnym. To uczucie pojawia się w 

różnych grupach wiekowych, w różnych 

stanach. Dzieci przeżywają rozdźwięk 

między nakazem rodziców o chodzeniu 

do kościoła, korzystaniu z sakramentów, 

uczestniczeniu w katechezie szkolnej, 

a brakiem wychowywania ich w duchu 

chrześcijańskim. Często się też zdarza, 

że rodzice rozkazują swym pociechom 

uczestniczenie w celebracjach liturgicz-

nych - mówią: „musisz to zaliczyć, aby 

mieć bierzmowanie, bo będą problemy 

przed ślubem” – a sami palcem nie kiw-

ną, w nabożeństwach nie biorą udziału, 

a nawet zdarza się, że dzieci przywożone 

są do świątyni, a rodzice czekają na nie 

w samochodzie. Młodzież kierująca się 

wartościami chrześcijańskimi czuje się 

niezrozumiana, czasami wyśmiana przez 

najbliższych czy rówieśników. Dorośli 

przeżywają samotność, gdy nie potrafią 

poradzić sobie z pojawiającymi się trud-

nościami. Uczucie osamotnienia pojawia 

się wśród małżonków, wdów, osób sa-

motnych, chorych, którzy mają pragnienie 

poznawania Boga, życia wiarą, nie znaj-

dują jednak podobnych do siebie ludzi. 

Antidotum na taki rodzaj samotności jest 

mała wspólnota. W grupie łatwiej człowie-

kowi dzielić się własną relacją z Bogiem. 

Dzięki obecności w małej społeczności 

ludzie zdają sobie sprawę, że problemy, 

kryzysy, radości są chlebem powszednim 

także dla innych osób. 

Wspólnota miejscem modlitwy
Św. Jakub w swoim Liście pisze tak: 

„Wyznawajcie zatem sobie nawzajem 

grzechy, módlcie się jeden za drugiego, 

Nasza wspólnota parafi alna
fot. katolicki.net
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Dzięki naszemu 
Domowi kobiety 
odzyskują nadzieję

byście odzyskali zdrowie”. Widzimy więc, 

że przywołanie zła, cierpienia, zranienia, 

grzechu nie jako wspominania i chwale-

nie się tym, ale jako podzielenie się swoją 

sytuacją życiową otwiera 

wielu na widzenie człowieka 

z innej strony. Świadectwa 

osób ze wspólnoty stają się 

nieraz przestrogą przed nie-

odpowiedzialnym postępo-

waniem. Otwarcie się na 

innych, mówienie o tym jak 

działa Chrystus w moim życiu, wypo-

wiedzenie pragnień serca mimo swoich 

ograniczeń pokrzepia wielu braci i sióstr. 

Apostoł podkreśla w swoim piśmie także 

modlitewny wymiar wspólnoty. Modlitwa 

wstawiennicza za innych wyrywa czło-

wieka z egoistycznego myślenia o sobie. 

W centrum moich próśb do Pana nie stoi 

moja osoba, ale brat, który bardziej w tej 

właśnie chwili potrzebuje łaski i darów.

Celebracje liturgiczne w małych wspól-

notach całkowicie inaczej się przeżywa, 

choćby dlatego, że stoi obok ciebie nie 

jakiś anonim, ale twoja zaprzyjaźniona 

osoba. Znajomość siebie nawzajem pro-

wadzi do przeżycia eklezjalnego „my”. Ja 

oraz moi bracia i siostry tworzymy jedną 

wspólnotę. Choć różnimy się od siebie, 

razem wołamy to tego samego Boga, od 

którego wszyscyśmy wyszli i do którego 

wszyscy zmierzamy. To mała wspólnota 

staje się miejscem przeży-

wania przyjaźni człowieka 

z Bogiem (ja-On) oraz ludz-

kiej przyjaźni z drugim czło-

wiekiem (ja-ty). W historii 

Kościoła wiele było takich 

przypadków, w których to 

motywem przyłączenia się  

do wspólnoty stała się jakaś znajoma oso-

ba. Z czasem intencja przynależności do 

Kościoła ulegała weryfikacji, tak że celem 

i ostatecznym motywem stawał się Bóg i 

Jego przykazania.  Dzisiaj jest podobnie. 

Obserwując uważnie proces wchodzenia 

w małą grupę, trzeba stwierdzić, że pierw-

sze kroki we wspólnocie stawia człowiek z 

różnych powodów. Często ktoś przychodzi 

na spotkanie, tylko dlatego, że znajomy 

go zaprosił. 

W grupie łatwiej iść w stronę Boga
Małe wspólnoty uczniów Chrystusa cha-

rakteryzują się przede wszystkim otwar-

ciem na Słowo Boże. To w małej grupie 

czyta się Pismo Święte, interpretuje się 

je, komentuje i dzieli się własnym wcie-

laniem je w życie. Można powiedzieć, 

że Słowo Boże które skierowane jest do 

każdego człowieka przychodzi do niego 

przez wspólnotę. Do naśladowania są te 

grupy, które w wymiarze wspólnotowym 

aplikują rozwiązania podane przez Ewan-

gelię. Korzyściami wypływającymi z przy-

należności do małej grupy eklezjalnej są 

także: pomoc materialna, psychologiczna 

i duchowa członków, otwartość człowieka 

na druga osobę, twórcze rozwijanie swojej 

duchowości, realizacja i dzielenie się z 

innymi swymi talentami. 

Bogu niech będą dzięki, że w wymiarze 

powszechnym po Soborze Watykańskim 

II Kościół docenił misje małych wspólnot. 

Także w naszej parafii istnieje różnorod-

ność grup duszpasterskich. Każdy może 

znaleźć coś dla siebie. Małe wspólnoty nie 

rywalizują miedzy sobą, uzupełniają się i 

modyfikują. Ta różnorodność wspólnot 

wypływa z danego czasu, miejsca, wieku 

i danych potrzeb. W grupie łatwiej jest 

bowiem iść w stronę Boga, tak jak łatwiej 

przemierza się drogę z kimś zaprzyjaźnio-

nym, niż samemu licząc każdy kilometr 

samotności. 

Ks. Bartłomiej Bartosik
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pierwsze kroki we 
wspólnocie stawia 
człowiek z różnych 
powodów

wywiad z s. Andreą Kowalską 
z Domu Matki i Dziecka

Dom Matki i Dziecka im. bł. Bernardyny 

Jabłońskiej przy ul. Żywieckiej 16 to ośro-

dek wsparcia przeznaczony dla kobiet z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które 

znalazły się sytuacji kryzysowej -zostały 

pozbawione opieki i pomocy ze strony 

najbliższych, mieszkania, pracy. Celem 

programu, który jest realizowany w Domu 

NAJWAŻNIEJSZA W ŻYCIU 
JEST MIŁOŚĆ

Matki i Dziecka jest szeroko rozumiane 

wsparcie socjalne i psychologiczno-pe-

dagogiczne skierowane do kobiet i ich 

dzieci, aby zapobiec dalszej 

degradacji rodziny i pomóc 

w usamodzielnieniu się. 

Znajduje się on w naszej 

parafii, tak blisko naszych 

domów, a niestety tak mało 

o nim wiemy. Kiedy w przededniu Dnia 

Matki odwiedziłam tę placówkę, od 

razu w korytarzu powitały mnie zdjęcia 

uśmiechniętych buź dzieci – całe ściany 

są ich pełne, a wnętrze od pierwszego 

wejrzenia urzeka czystością, kolorami, 

niezwykłą przytulnością. W świetlicy wita 

wyraźnie wypisane hasło: 

„Najważniejsza w życiu jest MIŁOŚĆ. 

Słowo KOCHAĆ oznacza nie tylko to co 

czujemy, ale także to, co robimy. Kochanie 

i przytulanie jest potrzebne dziecku jak 

roślinie woda i słońce”. 

Obok, na dużych planszach wypisane są 

prawa dziecka - ale i obowiązki - dwadzie-

ścia trzy powody, dla których warto mieć 

dzieci, oraz „Słowa, które dodają skrzy-

deł, od nich się rośnie, zdrowieje, z nich 

czerpie pogodę ducha.” W 

holu ogłoszenie o dwóch 

konkursach: „Najwspanial-

sza Mama na Żywieckiej” i 

„Najszczęśliwsze dziecko 

naszego Domu”. Pukam do 

drzwi z wizytówką: DYREKTOR – s. Andrea 

Kowalska. Siostra Dyrektorka znalazła 

chwilę czasu, aby odpowiedzieć na kilka 

moich pytań.

Magdalena Furmańska: Pełni Siostra 
funkcję dyrektora Domu Matki i Dziecka, 
który jest zlokalizowany na terenie na-
szej parafii. Ile osób może jednorazowo 
znaleźć tu schronienie?
S. Andrea Kowalska: Placówka może przy-

jąć 60 osób, z czego 45 jest kierowanych 

przez MOPS, a pozostałe 15 przez Caritas. 

Na zasadach gminnych przyjmowane są 

kobiety z Archidiecezji Krakowskiej i te, 

które miały ostatni stały meldunek na 

Dom Matki i Dziecka
fot. katolicki.net
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terenie Krakowa. Natomiast na zasadach 

Caritasu mogą być przyjęte kobiety z 

innych miejscowości, gdy ich gmina nie 

posiada podobnego ośrodka na swoim 

terenie, ale chce pomóc kobiecie i dziec-

ku, opłacając ich pobyt tutaj. Trafiają też 

do nas bezradne, pozbawione środków do 

życia kobiety w ciąży, które nie mają się 

gdzie podziać, koczują np. w ogródkach 

działkowych.

- Kobiety mogą tu przebywać około 
roku. Co w tym okresie staracie się 
osiągnąć?
- W pierwszej kolejności Dom ma być 

schronieniem, miejscem bezpiecznym, 

w którym można spokojnie żyć i wycho-

wywać dziecko w godziwych warunkach. 

Mieszkanki mają zapewnioną w razie po-

trzeby pomoc medyczną,  psychologiczną, 

prawną. Poza tym staramy się nauczyć je, 

jak radzić sobie z obowiązkami mamy nie-

jednokrotnie gromadki dzieci – obecnie 

jedna z naszych podopiecznych jest mamą 

czworga, a druga – pięciorga dzieci. Dom 

ma prowadzić do usamodzielnienia, więc 

pokazujemy, jak można sobie radzić w ży-

ciu będąc samotną matką, umacniamy w 

nich przekonanie, że jest to 

możliwe nawet bez wspar-

cia najbliższych, aczkolwiek 

wcale nie musi być to łatwe. 

Dzięki naszemu Domowi 

kobiety odzyskują nadzieję, 

w rodzinnej atmosferze, któ-

rej wcześniej często nie zaznały, próbują 

na nowo znaleźć sens życia.

- Czy kobiety obarczone różnym baga-
żem doświadczeń, niekiedy tragicznych, 
a zawsze bardzo trudnych, potrafią 
funkcjonować we wspólnocie Domu? 
Są w stanie dopasować się do siebie 
nawzajem?
-  Staramy się, aby każda z kobiet czuła 

się tu „u siebie”, ale oczywiście w wielu 

sprawach muszą współdziałać, mają np. 

ustalone dyżury na terenie placówki. Z tym 

współdziałaniem różnie bywa. Niektóre z 

kobiet są zbuntowane, winią wszystkich 

i wszystko za swój los, inne są nieśmiałe, 

zamknięte w sobie, zastraszone, nieufne. 

Indywidualna praca z nimi, rozmowy, wy-

słuchiwanie ich zwierzeń daje pozytywne 

efekty. By pomóc matkom w wewnętrz-

nym uporządkowaniu własnych emocji, 

a także poukładaniu spraw życiowych, na 

terenie Domu odbywają się raz w tygodniu 

warsztaty psychologiczne, prowadzona 

jest też grupa wsparcia. 

Tu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na 

fakt, że niektóre sprawy czy umiejętności 

dla nas oczywiste, dla wielu z tych kobiet 

wcale oczywiste nie są. Pochodzą one 

często z rodzin, w których nikt nie nauczył 

ich godnie żyć, nie miały żadnych wzorów 

do naśladowania, a wręcz przeciwnie. 

Ich historie są często przerażające. Nie 

umieją budować zdrowych związków z 

mężczyznami, a jednocześnie są głodne 

miłości, zainteresowania ze strony innych. 

Są pokaleczone przez los, zranione przez 

ludzi, z którymi żyły, nic więc dziwnego, że 

trudno im na nowo zaufać innym.

- Miałam rozmawiać z Siostrą o radości 
płynącej z bycia wspólnotą, o tym, co 
dobre, a zrobiło się smutno…Czyżby 
więc nie było nic takiego, co cieszy?
- Ależ oczywiście, że jest! Powiedzia-

łabym, że jesteśmy taką wspólnotą 

DROBNYCH RADOŚCI, które dla nas mają 

ogromne znaczenie! Cieszymy się, gdy 

którejś z mam uda się znaleźć pracę, ale i 

ugotować dobry obiad, czy nauczyć swoje 

dziecko nowego piękne-

go wierszyka. Wspaniale 

jest widzieć jak kobiety 

otwierają się na innych, 

nabierają zaufania i pew-

ności siebie, coraz lepiej 

radzą sobie z dziećmi. Nie 

jest im przecież łatwo, muszą być mamą 

i tatą w jednej osobie. Godna podziwu 

jest determinacja, z jaką te kobiety wal-

czą o siebie i lepsze życie dla swojego 

dziecka. Największą radość i satysfakcję 

sprawia nam obserwowanie, jak rodzi się 

ich samodzielność,  odpowiedzialność 

za siebie i dzieci, jak zaczynają snuć 

refleksje nad własnym życiem. Cieszy 

podejmowanie przez nie nauki, pracy. 

A już wielką radością jest moment, gdy 

po opuszczeniu Domu i życiu na własny 

rachunek odwiedzają nas i opowiadają jak 

żyją teraz, dzielą się małymi, ale jakże dla 

nich ważnymi sprawami, dodają otuchy 

innym, umacniając w nich przekonanie, 

że im też się powiedzie.

 - Czy my, mieszkańcy parafii Matki 
Boskiej Zwycięskiej, możemy w czymś 
pomóc? Jesteśmy przecież sąsiadami!
 -  Najcenniejszym darem jest CZAS. Gdyby 

ktokolwiek mógł chociażby raz w tygo-

dniu, albo raz na dwa tygodnie przyjść na 

godzinkę poczytać dzieciom, porysować 

z nimi, pobawić się, pograć w piłkę, nasze 

mamy mogłyby mieć chwilę dla siebie 

na załatwienie swoich spraw, mogłyby 

też przyglądnąć się, jak można bawić się 

z dzieckiem, bo jak już wspominałam, 

często tego nie potrafią. W każdą sobotę 

na 2 godziny przychodzą wolontariusze z 

pobliskiego gimnazjum aby pobawić się 

z dziećmi. Żeby pani widziała, jaka to dla 

nich frajda! Dlatego prosimy wszystkich 

chętnych o kontakt ze mną pod nr telefonu 

12 269 35 79. Może parafialna grupa oazo-

wa mogłaby przyjść z jakimś przedstawie-

niem np. na świętego Mikołaja? Bardzo 

przydałby się też ktoś, kto mógłby doraźnie 

zaoferować przewiezienie naszych mam 

z dziećmi busem na jakąś imprezę. Poza 

tym potrzebne są też rzeczy codziennego 

użytku: ubrania, kosmetyki, słodycze, za-

bawki. Proszę  uwierzyć, że wszelkie dary 

racjonalnie i efektywnie wykorzystamy! 

Pomagamy też kobietom, które opuściły 

już nasz Dom, a potrzebują pomocy.

- Serdecznie dziękuję Siostrze za roz-
mowę. Postaram się poruszyć serca 
znajomych i oazowiczów, aby pomogli 
tam, gdzie jest to tak bardzo potrzebne, 
a jednocześnie „po sąsiedzku”. Proszę 
przekazać wszystkim wspaniałym, dziel-
nym mamom najserdeczniejsze życze-
nia od całej redakcji gazetki parafialnej.

Rozmawiała Magdalena Furmańska

nały próbują
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jest im przecież

Godna podziwu jest 
determinacja, z jaką 
te kobiety walczą o 
siebie i lepsze życie 
dla swojego dziecka

WSPÓLNOTA ŹRÓDŁEM RADOŚCI

fot. z arch. S.Andrei
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Ważne jest, byśmy 
aktywnie spędzali w 
rodzinie czas wolny

WSPÓLNOTA ŹRÓDŁEM RADOŚCI

Z dzieckiem na rower

Dla tych szczęśliwców, którzy w niedzie-
lę nie pracują i lubią twórczo, z rodziną,  
ją planować, i dla tych, którzy nie mają 
pomysłu na jej spędzenie, 
proponuję wycieczkę na 
rowerze. Nie musi być dłu-
ga, nie musimy zwiedzać. 
Czasem wystarczy jechać 
przed siebie. I po prostu 
się uśmiechać.

Od czego zacząć?
Najlepiej od nabycia roweru - model, 

gadżety, które do niego można dokupić, 

lub są w zestawie, nie są istotne. Powi-

nien być bezpieczny, dobrze oświetlony, 

sprawny. Nowy lub stary. Pożyczony lub  

kupiony. Tak naprawdę najważniejsze 

jest, żeby jeździł. Do jazdy przydałby nam 

się kompan, choć można jeździć i same-

mu… Rower - sposób rekreacji znany od 

zawsze, ale co, gdy mamy… dzieci? 

Jak wybrać się całą rodziną na rower?
Gdy  dzieci są starsze, i umieją już jeździć 

samodzielnie, nie będzie problemu. Ale 

co z maluszkami?

Sposobów na ich bezpieczne przewoże-

nie jest wiele. Na polskim  rynku wciąż 

najbardziej popularne są tzw. foteliki 

do jazdy na rowerze, które chciałabym 

tu krótko opisać. Bez darmowej rekla-

my - dobre, bezpieczne i w przystępnej 

cenie, można kupić w pobliskim sklepie 

sportowym. 

W zeszłym roku, tuż po zakupie,  po raz 

pierwszy wybraliśmy się na krótką prze-

jażdżkę z naszymi córkami, dla których 

była to ogromna frajda. Dziewczynki były 

małe, ale stabilnie siedziały i chodziły już 

od dawna, co zdaniem fachowców jest 

najważniejsze. Od tego czasu, kiedy tylko 

jest możliwość czasowa i pogodowa, sta-

ramy się jeździć. Te nasze wycieczki nie 

są długie, zawsze dostosowujemy czas 

do ich (i naszych) możliwości. Dziecko 

może się nudzić (widoczność ma nieco 

ograniczoną,  jedynie na boki), może mu 

być chłodno (pamiętajmy o odpowiednim 

ubraniu)  lub może… zasnąć. Nie jest to 

opcja pożądana ani bezpieczna. Głowa w 

kasku to duże obciążenie, opada w dół, 

podskakuje do góry i może spowodować 

uraz. 

Dziewczynki nie zawsze bywają zadowo-

lone. Nie zrażamy się jednak chwilowymi 

dąsami i płaczami.  Za kilka dni próbuje-

my znów.

Jestem przekonana, że 

przykład rodzica najle-

piej działa na dziecko. 

Zatem, gdy zabieramy 

je na wycieczkę rowe-

rową warto pamiętać o zasadach bez-

pieczeństwa: przez przejście dla pieszych 

przechodzimy - nigdy nie przejeżdżamy, 

nawet gdy jest to mała, wąska osiedlowa 

uliczka; nie zostawiamy dziecka samego 

w foteliku, nawet gdy wydaje nam się, że 

SŁOWO O RODZINIE

Rower dla mamy/ taty. Tak, tak! Spraw-

ny przede wszystkim (wskazane byłoby 

sprawdzić to w serwisie), z działającymi 

hamulcami, i  światłami do jazdy po 

zmroku,  z przodu i z tyłu.

Fotelik dla dziecka. Odpowiedni do 

jego wagi, z szelkami  i podnóżkami (za-

pięcia na nóżki obowiązkowe). Ideałem 

byłby taki z regulowanym oparciem, w 

razie wspomnianego wyżej snu małego 

pasażera. Najczęstsza forma to ta monto-

wana na bagażniku, taką też posiadamy, 

ale jest jeden minus - nie widzimy co robi 

nasza córcia.

rower stoi stabilnie; nie pozwalamy mu 

zasnąć, a gdy się to zdarzy, najlepiej od 

razu przystanąć i odczekać lub próbować 

dobudzić. Nie pozwalamy też nic jeść ani 

pić, bo zwyczajnie, podczas jazdy, nie 

mamy nad tym kontroli.

Ważne jest, byśmy aktywnie spędzali 

w rodzinie czas wolny, dany nam przez 

Pana Boga. Dlatego warto od małego przy-

zwyczajać do tego dziecko. Wyrabiajmy 

zdrowe nawyki, także poprzez jazdę na 

rowerze,  co zaprocentuje w przyszłości 

lepszą kondycją, większą sprawnością i 

samodzielnością.

Zatem… do dzieła!

Powodzenia, 

Mama Danusi i Marysi

Kask dla dziecka. W kwiatki, kropki, 

samochodziki, gładki. Nie ważne. 

Najważniejsze żeby był, podobał się 

właścicielowi i pasował rozmiarem.

Woda mineralna do picia dla dziecka 

i rodzica. Aczkolwiek można wziąć 

sok /kompot/ napój, choć wiadomo: 

woda najzdrowsza i przyda się też do 

mycia np. rąk).

Coś do przegryzienia, gdyby w trak-

cie narodziła się chęć na jedzenie, 

wyrażana głośno,  w zależności  od 

wieku: „Am!”, „jeść!”, „poproszę o 

coś do jedzenia” – to wyedukowany 

przedszkolak. Pamiętajmy jednak: 

picie i jedzenie dozwolone tylko na 

postojach!

Dostosowana do możliwości trasa
Możemy zacząć od kilku minut po 

naszym osiedlu, następnym razem wy-

brać się na osiedle obok. Zielonych tras 

na terenie naszej parafii nie brakuje!

Chęć niemałego wysiłku, spędzenia 

czasu z najbliższymi i sprawienia im 

radości.

MAMO! TATO!
CO BĘDZIE POTRZEBNE NA PRZEJAŻDŻKI ROWEREM?
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Co roku z naszej parafii młodzież 
oazowa wyjeżdża na rekolekcje. W 
zależności do wieku każdy jedzie na 
określony stopień. Stopni jest dzie-
więć i każdy z nich ma dwa turnusy. 
Przeważnie rekolekcje odbywają się 
w lipcu i są podzielone na dwa tur-
nusy. W tym roku pierwszy turnus za-
czyna się już 30 czerwca i trwa do 16 
lipca, natomiast drugi turnus rozpo-
czyna się 18 lipca i kończy 3 sierpnia.

Na rekolekcje mogą pojechać już dzieci 

po czwartej klasie szkoły podstawowej. 

Są one wysyłane na tak zwane rekolekcje 

Oazy Dzieci Bożych, których Pasterzem 

jest Ksiądz, a jego rękami są animatorzy 

przygotowujący się do tego wyjazdu 

na specjalnych kursach na animatora 

Ruchu. W czasie pięt-

nastodniowego po-

bytu na rekolekcjach 

dzieci uczestniczą 

w  Mszach Świętych 

i spotkaniach w ma-

łych grupach z ani-

matorem, na których 

poznają bliżej Boga. Wszystko zmierza 

do chwalenia Pana Jezusa różnymi for-

mami zabaw grupowych.

Następnie, kiedy dzieci kończą szkołę 

podstawową, przechodzą z Oazy Dzie-

cięcej na Oazę Młodzieżową. Podczas 

swojej formacji oazowicze rozsyłani 

są na Oazę Nowej Drogi. W zależności 

od wieku jadą po kolei na I, II i III sto-

pień. Z każdym stopniem rekolekcje 

stają się bogatsze w treści a także w 

sposoby poznania Boga. Już nie tylko 

uczestniczą w Eucharystii, zabawach, 

śpiewach i wycieczkach, ale przede 

wszystkim w różnych punktach dnia 

takich jak Szkoła Liturgii czy Namiot 

Spotkań. Na Szkole Liturgii, dzięki 

animatorowi liturgicznemu, poznają 

głębię obrzędów mszalnych oraz jej 

symbolikę i różne sposoby modlitwy. 

W tracie Namiotu Spotkania zgłębiają 

tajemnicę fragmentów Pisma Święte-

go, który jest przygotowany wcześniej 

na konkretny dzień. 

Także jednym z punktów programu jest 

Wyprawa Otwartych Oczu. To na niej 

wspólnie z anima-

torem odpowie-

dzialnym za daną 

grupę starają się 

dostrzec Boga nie 

tylko w Kościele, 

ale w całej otacza-

jącej przyrodzie. 

Na stopniach Oazy Nowej Drogi uczest-

nicy przeżywają każdy dzień jak Tajem-

nice Różańca Świętego. Jest to forma 

ponownego przeżycia Narodzenia Pana 

Jezusa oraz Jego śmierci. Wspólnie 

przeżywają Boże Narodzenie, a także i 

Wielkanoc. Następnie kiedy kończy się 

formację Oazy Nowej Drogi, uczestnicy 

następnego roku są wysyłani na Oazę 

Nowego Życia na cztery różne stopnie. 

Na stopniach Oazy Nowego Życia już 

nie przywiązuje się aż takiej uwagi do 

Różańca Świętego. Uczestnicy zaczyna-

ją być traktowani jako w pełni świado-

mi swojego wyboru drogi, którą chcą 

iść przez życie. Uczestniczą nie tylko 

w codziennej Liturgii Mszy Świętej, ale 

także w porannych i wieczornych mo-

dlitwach jakimi jest Jutrznia, Nieszpory 

a także Kolekta. Biorą również udział w 

Adoracjach, Eucharystiach, Odnowie-

niach Przyrzeczeń Chrzcielnych oraz 

innych formach Modlitwy.

Jednym z najważniejszych stopni jest II 

stopień Oazy Nowego Życia, na którym 

oazowicze przeżywają Paschę, która 

jest niemal odbiciem Paschy z czasów 

Biblii Świętej. Podczas tego stopnia 

chętni przyjmują Drogowskazy, którymi 

chcą żyć na co dzień. 

Ważny także jest III stopień Oazy No-

wego Życia. Jest to stopień kończący 

formację podstawową Ruchu Światło 

Życie. Dlatego na nim uczestnicy po-

znają Kościół poprzez pielgrzymowanie 

do miejsc Świętych w Polsce na terenie 

naszego województwa. Codziennie 

uczestniczą także w poznawaniu dia-

konii, czyli służbę jaką chcą pełnić w 

Kościele. Diakonie są wybierane przez 

uczestników tuż pod koniec rekolekcji. 

Tak naprawdę właśnie wtedy każdy 

oazowicz staje się bardziej świadomy 

swojej drogi życia, oraz tego jak może 

wykorzystać wiedzę zgłębioną na reko-

lekcjach, aby mieć swój własny wkład 

w życie całego Kościoła. 

Co roku z naszej parafii wyjeżdżają 

oazowicze niemal na każdy stopień. 

W tym roku jedzie około 30 osób co z 

całą pewnością obrodzi w kwiat, który 

już niebawem wyda dorodny owoc 

jakim jest świadectwo głoszone nie 

tylko podczas Mszy Świętej, ale także 

i w codziennym życiu każdego z nich. 

Ania Schuster

Na stopniach Oazy Nowej 
Drogi uczestnicy przeżywają 
każdy dzień jak Tajemnice 
Różańca Świętego

REKOLEKCJE, 
CZYLI WAKACJE Z BOGIEM

fot. z arch. autorki
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40 LAT W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM
Słowo ks. Proboszcza

21 maja 2012 roku minęło 40 lat od 
dnia, gdy zostałem wyświęcony na ka-
płana Archidiecezji Krakowskiej. Była 
to niedziela Zesłania Ducha Świętego 
21 maja 1972 rok. 

Zostało nas wyświeconych31 kapłanów. 

Byliśmy tzw. rocznikiem milenijnym, 

bo do Seminarium wstąpiliśmy w 1966 

roku, a więc w roku, kiedy nasza Ojczy-

zna przeżywała uroczystości 1000–lecia 

Chrztu Polski. 

W tym roku do seminarium wstąpiło 59 

kandydatów. Był to duży rocznik. Złożyły 

się dwie zasadnicze przyczyny: ożywienie 

religijne związane z obchodami milenij-

nymi, oraz modlitwy sióstr klauzurowych 

o które prosił ówczesny metropolita 

krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła. 

Wiedział, że brakuje powołań i z prośbą 

o modlitwy w intencji powołań zwrócił 

się do tych sióstr.

Już na początku drugiego roku jedenastu 

naszych kolegów władze komunistyczne 

wzięły do wojska. Z kolei na nasz rocznik 

wróciło z wojska kilku starszych kolegów. 

W sumie do święceń dotarło 31 semina-

rzystów. 

Swoją posługę kapłańską jako neoprezbi-

ter rozpocząłem na Wzgórzach Krzesła-

wickich. Wtedy tam nie było kościoła, ani 

parafii. Osiedle to należało terytorialnie do 

parafii św. Wincentego w Pleszowie. Ów-

czesny ks. proboszcz Jan Hyc z Pleszowa 

wydzierżawił w Grębałowie zabudowania 

gospodarcze. W domu drewnianym była 

sala katechetyczna, mieszkało tam dwóch 

księży: jeden zajmował pokój obok salki, 

a drugi mieszkał w mieszkaniu przygoto-

wanym na strychu. Trzeci kapłan mieszkał 

w bloku przy rodzinie. Ze stajni zrobiono 

salkę katechetyczną, a z wozowni kaplicę. 

W niedzielę przez cały rok odprawiano 

Mszę św. pod zadaszeniem przed kaplicą.

Trwały starania o zgodę władz na budowę 

kościoła, ale wtedy jeszcze odmawiano 

tej zgody. W tych prymitywnych warun-

kach katechizowaliśmy ok. 3000 dzieci 

i młodzieży.

Po dwóch latach posługi kapłańskiej 

na Wzgórzach Krzesławickich zostałem 

przeniesiony do parafii Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Piaskach Wielkich 

koło Krakowa. Tam katechizowałem mło-

dzież, a jednocześnie przygotowywałem 

pracę licencjacką z zakresu etyki, której 

po dwóch latach obroniłem na Papieskim 

Wydziale Teologicznym w Krakowie. Po 

obronie pracy licencjackiej zostałem prze-

niesiony do parafii św. Anny w Krakowie, 

gdzie pomagałem w duszpasterstwie 

młodzieżowym i akademickim. Po roku 

ks. kardynał Karol Wojtyła skierował mnie 

na studia doktoranckie na KUL z zakresu 

teologii moralnej. 

Po studiach wróciłem do parafii św. Anny 

a później zamieszkałem na Wawelu. Od 

1981 roku do 2001 byłem zatrudniony na 

Papieskiej Akademii Teologicznej ( PAT) 

na stanowisku adiunkta. Prowadziłem 

wykłady z zakresu etyki filozoficznej i etyki 

życia małżeńskiego i rodzinnego, a także 

prowadziłem seminarium naukowe na 

którym 130 absolwentów obroniła prace 

magisterskie pod moim kierunkiem. 

Przez kilka lat pełniłem rolę duszpasterza 

lekarzy i byłem asystentem kościelnym 

Stowarzyszenia Rodzin katolickich. 

Spotkania z lekarzami odbywały się przy 

kościele ss. Felicjanek na Smoleńsku.

Po 20 latach pracy na Papieskiej Akade-

mii Teologicznej zostałem mianowany 

proboszczem nowo – utworzonej parafii 

na Klinach Borkowskich pw św. Jadwigi 

Królowej, gdzie obecnie jestem również 

dziekanem dekanatu Kraków – Borek 

Fałęcki. Oprócz zajęć duszpasterskich 

na parafii prowadzę jeszcze wykłady z 

teologii moralnej u oo. Franciszkanów.

Te czterdzieści lat przeżytych w kapłań-

stwie to okazja do dziękczynienia Panu 

Bogu, za dar powołania i dar Sakramentu 

Kapłaństwa. Jako wspólnota rocznika 

święceń dziękowaliśmy Bogu 21 maja naj-

pierw w Katedrze Wawelskiej na Mszy św. 

koncelebrowanej pod przewodnictwem 

ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Tutaj 

większość kolegów przyjęła święcenia 

kapłańskie. Pięciu z nas pochodziło z 

rejonu Myślenic i przyjęło święcenia 

również tego samego dnia po południu 

z rąk ks. kardynała Karola Wojtyły w My-

ślenicach, a dwóch innych w Jaworznie, 

którym sakramentu kapłaństwa udzielił 

ks. biskup Stanisław Smoleński. Jeszcze 

raz dziękuję Bogu i ludziom za ten wielki 

dar kapłaństwa.

Ks. Wacław Gubała
fot. www.swjadwiga.pl
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PRAWDZIWA WSPÓLNOTA DAJE RADOŚĆ

Nie mów o Bogu, zanim ludzie cię nie 
zapytają. Żyj tak, aby ludzie pytali, kto 
ci błogosławi.

Zastanówmy się najpierw nad pytaniem 

– czym jest wspólnota? 

Według encyklopedii PWN to określe-

nie socjologiczne. To typ zbiorowości 

społecznej, o silnej więzi wewnętrznej, 

której podstawą są nie tyle świadomie 

wytyczone cele, ile czynniki emocjo-

nalne, mające źródło w tradycji, historii, 

kulturze i wspólnie wyznawanych war-

tościach. Wspólnota charakteryzuje się 

tym, że więzi wytwarza-

ne są w oparciu o pokre-

wieństwo i braterstwo. 

We wspólnocie suma i 

siła więzi wewnętrznych 

przewyższa więzi wy-

chodzące na zewnątrz. 

Wspólnota jest przeciwstawnym typem 

zbiorowości wobec zrzeszenia lub zgro-

madzenia, które to są sformalizowane i 

obwarowane statutami.

Cechami charakterystycznymi dla wspól-

noty jest: trwałość (nieprzypadkowość), 

duchowość (coś co przekracza sferę 

interesowności, tak powszechnej w sto-

warzyszeniach i patiach politycznych), 

tradycja (pamięć o zmarłych, troska o 

żywych jak i nienarodzonych, dążenie do 

przetrwania), bezwarunkowość i przyna-

leżności (możemy należeć tylko do jed-

nej wspólnoty duchowej. Jeżeli wydaje 

się, że jesteśmy członkami dwóch, lub 

więcej wspólnot, to zostanie to zweryfi-

kowane poprzez konflikty i wojny).

Tak więc cechy wspólnot posiadają: ro-

dziny, grupy etniczne, społeczności 

lokalne. 

Do wspólnoty nie musimy się zapisywać, 

deklarować się o przynależności do niej. 

Po prostu w niej trwamy. Możemy oczy-

wiście fizycznie opuścić wspólnotę, ale 

więzi i tak pozostaną.  

Te cechy charakterystyczne dla wspólnot 

posiada także Wspólnota Parafialna. 

Jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech sam 

sobie odpowie na pytanie – Co „pcha” 

wiernych na Nabożeństwa Majowe, na 

procesje Bożego Ciała, na Nabożeństwa 

Różańcowe, Gorzkie Żale? Dlaczego 

panny młode idą do ślubu w bieli, a nie 

w kolorowych sukienkach? Czy musimy 

śpiewać w kościele? Takich pytań moż-

na zadać setki. Jednak są to wartości, 

których nie trzeba tłumaczyć. Wiemy to 

„z dziada pradziada”. Te wartości są nie-

przemijające. Nic i nikt nie jest w stanie 

ich zmienić. 

Nie zmienią tego nowe, wymyślone w 

chorych głowach i stosunki społeczne. 

Nie zmieni tego legalizacja aborcji i 

eutanazji. Nie zmieni tego edukacja bez 

historii. Nie zmienią kolejne podatki i ko-

lejne „sensacyjne” przecieki z Watykanu. 

Pod tą wspólnotą kryje się Miłość, czyli 

Bóg. Bo Bóg wymyślił wspól-

notę.  „Nie jest dobrze, żeby 

mężczyzna był sam, uczynię 

mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc” ( Księga 

Rodzaju 2, 18 ). A ponieważ 

wszystko co uczynił Bóg jest 

dobre, więc nie nastraja nas pesymistycz-

nie, ale wręcz przeciwnie – radośnie. 

Idąc dalej. Jednym z przywilejów każ-

dego chrześcijanina jest to, że może się 

zawsze radować. Nowy Testament mówi 

ponad stukrotnie o radości u chrześcijan. 

Jest więc to niezwykle ważne. Biblia 

kilkakrotnie wprost wzywa do nieustan-

nego radowania się:

„Radujcie się w Panu zawsze; powta-

rzam radujcie się.” 

( List do Filipian: 4,4-6 ).

„Zawsze się radujcie.” 

( 1 List do Tesaloniczan: 5,16 ).

W świetle różnych problemów, z którymi 

się spotykamy na co dzień, powyższe 

słowa wydają się być nierealne. A jed-

nak. Ponieważ uznajemy, że to co mówi 

Biblia jest prawdą, więc nie możemy 

sięz tym nie zgodzić. Myślę, że problem 

radości wiąże się ściśle z hierarchią 

wartości. Chodzi mianowicie o to, że im 

coś sprawia nam większą radość tym 

prawdopodobnie wyżej stoi w naszej 

hierarchii wartości. Tutaj znajduje się 

klucz do odpowiedzi na przedstawiony 

przed chwilą problem. Kiedy przypa-

trzymy się Bożej hierarchii wartości, 

wówczas zauważymy, że na jej szczycie 

znajdują się dobra zarówno najwyższe 

jak i najtrwalsze. 

Jezus nigdy nie krył, że pójście za Nim 

wiąże się z prześladowaniami ze strony 

świata. Pomimo tego wzywa nas do 

radości.

Zauważmy, że nasze, chrześcijańskie 

wartości nas różnią się znacznie od war-

tości ludzi nie będących  chrześcijanami. 

Ci drudzy wiążą swoje nadzieje z teraź-

niejszością i dogadzanie swojemu ciału 

sprawia im radość. Wynika to z faktu, 

że ich własne ego zajmuje najwyższą 

pozycję w ich hierarchii wartości. Mało 

tego, w pogardzie mają drugą osobę i jej 

słuszne prawa. Lecz dla nich cierpienie 

jest ogromną klęską. Natomiast chrześci-

janie swoją radość wiążą z przyszłością, 

a ściśle rzecz biorąc z życiem wiecznym 

i wieczną chwałą.

Powodem do radości podczas prześla-

dowań nie jest sam fakt cierpienia, ale 

przyczyna dla której cierpimy. Biblia 

mówi, że dobra przyszłe są czymś nie-

wyobrażalnie większym i dlatego nawet 

cierpiąc dla nich należy się radować. 

Kiedy jesteśmy niewinnie prześlado-

wani za wiarę w Jezusa, to jest to dla 

nas wskazówką, że nie podobamy się 

światu, a skoro nie podobamy się światu 

to prawdopodobnie podobamy się Panu, 

co jest dla nas gwarantem otrzymania 

nagrody w przyszłości. I to wywołuje 

naszą radość. 

Z kolei dla człowieka, który odnalazł 

drogę w Panu i nawraca się, fakt ten 

staje się ogromną radością. Wynika to 

z tego, że człowiek taki dowiaduje się, 

jak fatalne było jeszcze przed chwilą jego 

położenie wobec Boga oraz jak wielkiej 

dostąpił teraz łaski.

Często zderzenie się z rzeczywistością 

jest bolesne. Jednak nigdy nie jest tak źle, 

że nie ma drogi powrotu. Świadomość 

istnienia wspólnoty jest drogowskazem. 

Prawdą jest, że we wspólnocie znaj-

dziemy wsparcie i radę. Natomiast nie 

jest prawdą, że wspólnota wszystko za 

mnie zrobi. Ile ja z siebie dam, tyle mogę 

spodziewać się od wspólnoty. Tylko 

wówczas będziemy w stanie dobrze 

wypełnić nakaz Pana o tym, aby służyć 

sobie z radością.

Karol Placha
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA 
DO DĘBOWCA, DUKLI I KOBYLANKI

Miesiąc maj to czas poświęcony Maryi. Przyroda 
budzi się do życia, otoczenie pokrywa się ziemią 
i kwiatami, słońce zatacza większy łuk. Rozpo-
czyna się czas pielgrzymowania do sanktuariów 
Maryjnych. Korzystając z tego pięknego czasu 
wyruszyliśmy dwunastego maja 2012 roku pod opieką ks. 
Łukasza Kotarby autokarem z parafii św. Jadwgi Królo-
wej- Kliny Borkowskie w Krakowie na kolejną pielgrzymkę 
szlakiem Matki Bożej, Jej Syna i orędowników.  

W miłej atmosferze podróżując  autokarem modliliśmy się, śpie-

waliśmy pieśni majowe i dzieliliśmy się wiedzą, informacjami z 

czasopism, mediów, doświadczeń. Ksiądz Łukasz wprowadził 

nas w historię miejsc, do których pielgrzymujemy. 

Celem naszej pielgrzymki było sanktuarium Matki Bożej Saletyń-

skiej w Dębowcu położonym w części Podgórza Ja-

sielskiego. Saletyni przybyli do Polski w 1902 roku, 

w 1911 roku wznieśli klasztor i w kaplicy klasztornej 

umieścili obraz Matki Bożej z La Salette. Figurę 

Matki Bożej Płaczącej ufundowano w 1926 roku. Na 

placu powstała kalwaria saletyńska ukazująca trzy 

objawienia: Maryję płaczącą, Maryję rozmawiającą 

z dziećmi i Maryję unoszącą się do nieba.

Obecny kościół został poświęcony w 1941 roku, a figura Matki 

Bożej Płaczącej została umieszczona w 1960 roku. Historia 

dębowieckiego sanktuarium odzwierciedla rosnący kult 

Płaczącej Pani. Maryja w La Salette przychodzi ze swoim orę-

dziem w górach. Góry są miejscem gdzie człowiek doświadcza 

obecności Pana Boga. W górach Bóg objawia się człowiekowi i 

zaprasza do wiary. 19 września 1846 roku dwoje dzieci - Melania 

i Maksymin - spotkało „Piękną Panią”. Matka Boża odwołując się 

do prostych przykładów z  życia dzieci, zapraszała je do modlitwy, 

pokuty, nawrócenia i pojednania. Zostawiła przesłanie 

dla „Jej całego ludu”.

„(...) Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić rano 

i wieczorem. Jeśli nie macie czasu, odmawiajcie 

przynajmniej „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”(...)” 

Aktualność orędzia widać w naszych czasach. Matka Boża cały 

czas zaprasza do nawrócenia i powrotu na ewangeliczne ścieżki. 

Jak mawiał bł. Jan Paweł II „Orędzie Maryi z La Salette nie przestaje 

promieniować, a La Salette jest orędziem nadziei.”

Jadąc w kierunku pogranicza Beskidu Niskiego dotarliśmy do 

Sanktuarium Św. Jana z Dukli. 

Św. Jan urodził się w pierwszych la- tach XV wieku w Dukli. 

Studiował na Uniwersytecie Krakowskim. Po studiach wrócił do 

Dukli i przez trzy lata żył jako pustelnik w lasach dukielskich na 

górze Cergowa. Pełnił różne funkcje w zakonie franciszkańskim, 

a około 1463 roku przeniósł się do zgromadzenia 

bernardynów. Zarówno jako kaznodzieja jak i 

spowiednik odznaczał się niezwykłą gorliwością. 

Głównym miejscem kultu św. Jana jest Kościół 

Bernardynów zbudowany w latach 1761-1764. 

Wnętrze kościoła zdobi polichromia przedstawia-

jąca sceny z życia świętego. W kaplicy znajduje 

się relikwiarz z jego szczątkami. 

Janowi z Dukli przypisuje się ocalenie Lwowa obleganego przez 

Chmielnickiego w 1648 roku. Spisano wiele cudów i łask uzyska-

nych za jego wstawiennictwiem. Papież Klemens XII ogłosił Jana 

z Dulki błogosławionym w 1733 roku, a w 1739 roku ogłosił patro-

nem Korony i Litwy. Papież Jan Paweł II kanonizował  świętego 10 

czerwca 1997 roku w Krakowie. 

Drugim mijscem związanym ze świętym 

jest pustelnia położona w puszczy nad 

Trzcianą. Malowniczymi dróżkami w 

poszumie drzew i przemieszczających 

się deszczowych chmur, wkradającymi 

się promieniami słońca odprawiliśmy 

drogę krzyzową i dotarliśmy do murowa-

nego kościółka, obok którego znajduje 

się domek pustelnika. Takie miejsca ze 

wspaniałymi widokami i piekną przy-

rodą zwykle wybiera Bóg. Zachwyceni 

pięknem okolicy, wspaniałymi widoka-

mi, schodziliśmy w dół do autokaru, aby 

kontynuować pielgrzymkę. Podróżując 

przybylismy do Kobylanki. W kościele 

w głównym ołtarzu znajduje się obraz 

Ukrzyżowanego Chrystusa(...). 

Patrząc na Ukrzyżowanego Chrystusa 

można powiedzieć: Długo milczałeś na 

krzyżu. Znosiłeś straszne męki w ciele 

i bolały Cię szyderstwa Twych wrogów, 

b

s

G

B

W

j

s

Góry są miejscem 
gdzie człowiek do-
świadcza obecności 
Pana Boga.

i k k

p

d

„

i

p

Ak l ść

Matka Boża cały 
czas zaprasza do 
nawrócenia

DĘBOWIEC



11P O S Ł A N I E C  Z W Y C I Ę S K I E J 1 / 2 0 1 2  ( 7 4 )

Chrystus przeniknął wszystkie przestrzenie świata, jest 
prawdziwą świątynią. Ludzie potrzebują konkretnych miejsc, 
aby się spotkać i znaków, aby przypominały o nowej rzeczy-
wistości. Każdy dom Boży symbolizuje niebieski dom Ojca, 
do którego zdążamy.

Modlić się można wszędzie. Ponieważ jednak chcemy się wi-

dzieć, słyszeć i czuć, musimy mieć miejsce gdzie chcemy się 

spotkać, aby być ,,Ciałem Chrystusa”. Tym miej-

scem w naszej parafii jest Kościół. Tu dotykamy 

nieba, tu w Sakramencie Ołtarza jest rzeczywiście 

i istotowo obecny Bóg. W centrum na Ołtarzu 

podczas ofiary eucharystycznej uobecnia się ofiara 

Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, do 

tego stołu zaproszony jest każdy parafianin. 

Odczuwając w sobie obecność Bożą, mamy do czynienia z dzia-

łaniem Ducha Świętego. Owocem Ducha Świętego jest radość. 

Bł. Matka Teresa mówiła: ,,Czerpcie wasze siły z radości Jezusa. 

Bądźcie szczęśliwe i pełne pokoju. Przyjmijcie wszystko to, co 

wam daje. Dawajcie to, co zsyła z wielkim uśmiechem”. 

Korzystając z sakramentów Kościoła nasze dzieci przez chrzest 

związały się z Chrystusem, podczas bierzmowania zostały obda-

rzone Duchem Świętym, na Eucharystii jednoczą się z Chrystusem. 

Przez namaszczenie chorych Chrystus leczy nas, umacnia i pocie-

sza. W sakramencie małżeństwa Chrystus obiecuje swoją miłość 

w naszej miłości i swoją wierność w naszej wierności. Kapłani 

przez sakrament święceń odpuszczają grzechy i sprawują Mszę 

Świętą. W sakramentach zaczynamy żyć prawdziwym życiem. 

Tak przez dziesięć lat nasz kapłan, ks. Prałat Wacław Gubała,  

celebruje w naszej parafii Msze Św. i udziela 

Sakramentów Świętych naszym dzieciom, nam, 

rodzicom i dziadkom.

21 maja 2012 roku upłynęło 40 lat posługi kapłań-

skiej naszego Księdza Prałata, który zgodnie z 

wiarą Kościoła stoi przy ołtarzu w osobie Chrystusa 

Głowy u samego źródła, jednocząc pracę, cierpienie, radość, z 

ofiarą Chrystusa. My, jako uczestnicy Eucharystii, mamy udział 

w tej ofierze. Tu Bóg przemienia nas, my przemieniamy innych, 

tworzymy rodzinę, która jest obrazem miłości Boga we wspólnocie 

ludzi. ,,Nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie. Kościół jest 

domem i rodziną dla wszystkich(...)” (Mt.11,28).

Ksiądz prałat jak ojciec rodziny parafialnej, czu-

wa przez dziesięć lat nad naszą parafią.

Troszczy się o nasze duchowe wzrastanie, prze-

strzeganie praw i obowiązków chrześcijanina 

Tu spotykamy się na Mszy Św., nabożeństwach, 

rekolekcjach, wydarzeniach parafialnych, rocz-

nicach, wspólnie pielgrzymujemy oraz spotyka-

my się na uroczystościach okolicznościowych. 

Dużo radości w naszej parafii przeżyliśmy 

w maju. Obchodziliśmy Pierwszą Rocznicę 

Beatyfikacji Jana Pawła II, Pierwszą Komunię 

Św., uroczystość 40- lecia Kapłaństwa Księdza 

Prałata Wacława Gubały. Dziękujemy naszemu 

Kapłanowi za poświęcenie serca. Ludzka mi-

łość jest odzwierciedleniem Bożej miłości, w 

której każda miłość osiąga swą pełnię, miłość 

jest radością z dobra.

mgr Joanna Bukiej

MOJA PARAFIA WSPÓLNOTĄ RADOŚCI

lecz z ust Twoich nie wyszło słowo złorzeczenia, skargi. Gdyś wreszcie 

przemówił były to słowa doroci, miłości, przebaczenia i pociechy. 

„Dobry Jezu obarczony krzyżem mówisz do nas: „Kto chce być 

uczniem moim, niech się zaprze samego siebie, weźcie krzyż i idźcie 

za Mną”. (Mt 16,24)

Wpatrując  się w krzyż chcemy prosić: Jezu, rozjaśnij mroki naszych 

serc, daj nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą 

miłość(...).

Dziękując Bogu za łaskę udziału w pielgrzymce każdemu z uczestni-

ków za wspólnie spędzony czas, wieczorem powróciliśmy do parafii 

i naszych domów.

mgr Joanna Bukiej
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„BŁĘKITNE BEMOLKI”

WSPÓLNOTA ŹRÓDŁEM RADOŚCI

Mam na imię Sylwia i chodzę na scholkę dwa lata. Zostałam przyjęta w 2010 r. 

w uroczyste Święto Chrystusa Króla. Scholą kieruje Justynka, która gra na gita-

rze. Bardzo lubię śpiewać piosenki o Panu Bogu i dziękować Mu za wszystko co 

mam. Dzięki nim możemy chwalić go swoim talentem. Często w domu śpiewam 

te piosenki bo uczę się grać na gitarze. Cieszę się, że mogę należeć do scholki.

Sylwia

Mam 13 lat, a na scholkę chodzę od I klasy. Moja przygoda ze scholką zaczęła się, gdy 

usłyszałam jak scholanki śpiewają w kościele i od razu chciałam do nich dołączyć. 

Moją ulubioną animatorką jest Justyna Biernat. Bardzo lubię chodzić na scholkę, 

jest na niej wesoło, możemy wspólnie się bawić i śpiewać. Nie śpiewam tylko dla 

ludzi, ale przede wszystkim dla Pana Boga. 

Agnieszka Machaczka

Schola jest fajna, bo czas tam spędza-

ny jest radośnie.

Zawsze śpiewamy dla Pana Boga, 

ale też gramy w różne gry i bawimy 

się. Kochana jest Justynka, która nas 

uczy. Bardzo lubię scholę.

Patrycja Ładoś

Mam 12 lat. Do scholki „Błękitne Bemol-

ki” należę od 4 lat. Lubię przychodzić na 

scholkę, ponieważ kto śpiewa ten dwa 

razy się modli. Mam dwie siostry, które 

również należą do scholi. Są też dwie moje 

przyjaciółki. Lubimy wspólnie śpiewać w 

domu i w szkole. Moją ulubioną piosenką 

jest „Vive Jezus”( Zmartwychwstał Jezus), 

którą śpiewamy po hiszpańsku i po polsku. 

Justyna - nasza prowadząca - zawsze ma 

uśmiech na twarzy. Siostra Małgorzata za-

wsze nas wspiera i daje nam wskazówki. 

Naszym opiekunem duchownym jest ks. 

Piotr, który bawi się z nami i częstuje nas 

cukierkami. Czasami mamy koncerty, 

wspólnie wychodzimy do zoo czy do kina. 

Jeździmy także na kolonię, gdzie również 

mamy śpiew. W kościele bardzo łatwo 

nas zauważyć. Mamy błękitne pelerynki z 

białymi kołnierzykami. Śpiewamy na Mszy 

Świętej dla dzieci o 10:30. Gdy śpiewam, 

jestem radosna bo wiem, że czynię to na 

chwałę Pana Boga. Dlatego właśnie zapra-

szam wszystkie dziewczynki na scholkę 

bo WARTO! 

Ola Machaczka

Scholka dziewczęca „Błękitne bemolki” 
istnieje od kilkunastu lat. 
Do grupy należą najmłodsze parafian-
ki - już kilkuletnie dziewczynki, które 
radosnym śpiewem wychwalają Pana 
przede wszystkim podczas Mszy św. w 
niedzielę o godz. 10:30. Pod opieką s. 
Małgorzaty, Pani Agnieszki Korzeniow-
skiej i Justyny Biernat- prowadzących 
zespół - scholanki uczestniczą również 
w wyjazdach kolonijnych, wspólnych 
wycieczkach, a także organizowanych 
przez nie okolicznościowych koncer-
tach.
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WSPÓLNOTA ŹRÓDŁEM RADOŚCI

W tym numerze „Posłańca Zwycięskiej” (i w następnych rów-
nież) chcemy przedstawiać wspólnoty działające w naszej para-
fii. Poniżej świadectwo pani Alicji, członkini Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich.

Moje zapoznanie się z tą wspólnotą było przypadkowe. Poprzez 

osobę, która pracowała w kuchni i mieszkała u oo. Bernardynów, 

mój śp. o Wiktoryn zaproponował mi, bym zapoznała się z chary-

zmą franciszkańską. By lepiej poznać życie św. Franciszka wstą-

piłam do nowicjatu, który trwał dwa lata. Ten czas przygotowywał 

mnie do przystąpienia do wspólnoty. Profesję złożyłam w 1994 roku.

Wspólnota charakteryzuje się braterską miłością, której doświad-

czałam, starając się przemienić swoje serce. W cierpliwości, 

przebaczeniu wnosić pokój i dobro. 

Nie zawsze się to udaje, zdarzają się upadki.

Siostra, brat tego zakonu są przedłużeniem rąk Chrystusowych. Dla-

tego w miarę możliwości służymy pomocą pamiętając o chorych w 

domach. Odwiedzamy także siostry czy braci w opiece społecznej. 

Pomagamy osobom chorym, które są w potrzebie materialnej czy 

duchowej. Odmawiamy różaniec za chorych, rodzinę oraz innych 

intencjach. Modlimy się także w intencji powołań do III Zakonu. 

Staramy się nie przywiązywać do dóbr materialnych. Dzielimy się z 

bardziej potrzebującymi. Doświadczenia i krzyże, które Bóg dopusz-

cza, łatwiej dźwigać będąc we wspólnocie, która się modli. Nasze 

wartości to miłość, pokora, posłuszeństwo, ubóstwo, czystość. We 

wspólnocie można się uzupełniać i zmieniać.

Spotykamy się co miesiąc na zebraniach, które rozpoczynają się 

Mszą św. Następnie omawiamy sprawy dotyczące naszej wspólno-

ty: bieżące zadania, problemy. Rozwój duchowy staramy się sobie 

zapewnić poprzez czytanie pism o głębokiej tematyce religijnej. 

Obecnie rozważamy Osiem Błogosławieństw.

Każdego roku uczestniczymy w trzydniowych rekolekcjach pro-

wadzonych przez Asystenta. Mamy też dni skupienia razem z 

innymi wspólnotami przynajmniej dwa razy do roku. Raz do roku 

organizujemy także pielgrzymki do Częstochowy. Wtedy przyjeż-

dżają wszystkie nasze wspólnoty. Spotkanie rozpoczynamy Mszą 

św., potem jest droga krzyżowa i czas na osobistą modlitwę. To 

wszystko nas jednoczy i umacnia.

Pielgrzymujemy także do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz innych 

sanktuariów. W każdy czwartek oprócz różańca są nabożeństwa do 

św. Szymona z Lipnicy, który jest przykładem heroicznej miłości do 

człowieka. Chociaż wiedział, że może się zarazić, poszedł między 

chorych z Eucharystią w czasie epidemii w Krakowie w 1482 roku. 

Zaraził się i po 5 dniach zmarł. Nie ma większej miłości, niż wtedy 

gdy życie oddaje się za brata.

Św. Franciszek, który powołał wiele sióstr i braci, niemal krzyczał: 

„Miłość nie jest kochana, bo Jezus jest Miłością”. Jesteśmy po to, 

by nie zabrakło tej miłości i by być świadectwem tej miłości w ży-

ciu codziennym. Chcemy promieniować franciszkańską radością 

wnosząc „Pokój i dobro”.

Alicja

FRANCISZKAŃSKI 
ZAKON ŚWIECKICH

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie 

Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z 

Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum 

życia w odniesieniu do Boga i ludzi. 

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do od-

nowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do 

doskonałości przez: 

• kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu 

myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę 

wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,

• oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania 

i panowania,

• budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego 

świata w każdej sytuacji,

• walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu 

pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

• niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w 

każdym miejscu,

• żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,

• czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla 

biednych i potrzebujących.

Źródło: www.fzs.franciszkanie.pl

Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają 

średniowiecza. W 1221 r. św. Franciszek zaproponował 

świeckim nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając 

ich „Braćmi i Siostrami od Pokuty”. Szybko, bo już w XIII 

wieku idea ta przybyła, wraz z Franciszkanami, do Polski. 

Przez cały okres średniowiecza i w późniejszych wiekach 

tercjarstwo franciszkańskie (określenie to wzięło się od 

nazwy  III  Zakon św. Franciszka) było bardzo żywotne. Na-

leżeli do niego ludzie różnych stanów: od chłopów, poprzez 

mieszczan, na monarchach i papieżach skończywszy (m.in. 

św. Pius X czy bł. Jan XXIII).

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III 

Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym 

lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie oku-

pacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie 

światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjal-

nie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz 

wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podsta-

wie zatwierdzonej blisko 27 lat temu przez Ojca Świętego 

Pawła VI Reguły FZŚ.

MP, źródło: www.fzs.franciszkanie.pl
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MŁODZIEŻY

PRZEPIS NA 
WSPÓLNOTĘ Z RADOŚCIĄ

W ostatnim czasie przepisy kulinarne 
różnych sióstr zakonnych cieszą się 
dużym powodzeniem. Podobnie jest ze 
starymi recepturami zakonnymi, które 
mają być rozkoszą dla podniebienia.  
Wspólnotę należy dobrze karmić, ale 
nie tylko dbając o ciało. Ważna jest 
także strawa duchowa. Dlatego pragnę 
Wam przypomnieć pewien starożytny 
przepis biblijny, o którym pisze św. 
Paweł. 

Choć św. Paweł na co dzień żył z wyrobu 

namiotów, a z woli Bożej głosił Dobrą 

Nowinę, to  jego przepis na „sałatkę owo-

cową” jest wyśmienity. W końcu jak się to 

mówi: „przez żołądek do serca”. 

Składniki:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-

mość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie. (Ga 5,22) 

Sposób przygotowania:
Owoce należy oczyścić. A następnie 

wszystkie składniki wymieszać w sala-

terce. Doprawić szczyptą życzliwości i 

uśmiechem na co dzień.

Jak zapewne zauważyliście, nie zostały 

podane proporcje. Ale z doświadczenia 

wiadomo, że im większa ilość „owoców 

Ducha”, tym wspólnota bardziej syta. I 

paradoksalnie bardziej lekkostrawna. Co 

ciekawe, taką sałatką nigdy nie można się 

przejeść. A choć nie ma żadnych czaro-

dziejskich właściwości, mocą Bożą czyni 

cuda. Udoskonala wspólnotę i pozwala jej 

czerpać ze źródła Bożej miłości. 

Nasz „Kucharz” radzi także, by odrzucić 

wszelką nienawiść, nierząd, nieczystość, 

wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, 

czary, spór, zawiść, wzburzenie, niewła-

ściwą pogoń za zaszczytami, niezgodę, 

rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki 

i tym podobne. Bo ci,  którzy się takich 

rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie 

odziedziczą. (na podstawie Ga 5,19-21).

Przepis sprawdza się zaró wno w dużych 

wspólnotach, ruchach religijnych, jak i w 

tych małych, którymi kierują Wasi rodzi-

ce. Na pewno się domyślacie, że chodzi 

mi oczywiście o rodzinę.

Jeśli dobrze dobierzesz składniki sukces 

gwarantowany. Smacznego i szczęść 

Boże!   

RU

W tym numerze „Posłańca Zwycięskiej” koncentrujemy się na temacie 
wspólnoty, więc chcielibyśmy wam, Drodzy Czytelnicy, polecić film o pewnej 
wspólnocie…
Film dokumentalny„Wielka Cisza” nie ma trzymającej w napięciu akcji, bo akcji 

tam niewiele. Nie oszałamia muzyką, bo tej nie ma w nim w ogóle, podobnie 

zresztą jak komentarzy, dialogów czy wywiadów. Jest tylko obraz…

Niemiecki dokument Philipa Gröninga z 2005 roku to trwające prawie trzy godziny 

dzieło opowiadające o życiu zakonników w klasztorze Kartuzów we Francji. Kame-

ra towarzyszy im podczas codziennego, płynącego według ustalonego rytmu, życia. 

Widz, który zdecyduje się poświęcić trochę (no, może nieco więcej niż trochę) 

czasu na obejrzenie tego filmu, z całą pewnością nie będzie żałował. Obserwując 

życie zakonników sami będziemy mieli okazję na moment „wyłączyć się” z co-

dziennego zabiegania, hałasu, otaczającego nas szumu, odstawić na bok stresy, 

kłopoty, problemy i zapomnieć o naszym codziennym życiu, jakże innym od życia 

kartuzyjskich zakonników. Ten film to wspaniała okazja, by na chwilę zatrzymać 

się i podziwiać piękno na co dzień niedostrzegane, piękno zawarte w modlitwach, 

codziennych, prostych czynnościach i w otaczającej nas przyrodzie. A to wszystko 

bez muzyki, bo przecież od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Wielka cisza. 

fot. sxc.hu
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KOCHANI MALI CZYTELNICY

WAKACYJNY POSŁANIEC dla Dzieciaków

PYTANIE KONKURSOWE: 
 

Pomyślcie, czy Zgromadze-

nie Salezjanów, Zakon Do-

minikanów, Franciszkanów 

są wspólnotą?

Słuchajcie! 

W życiu uprzejmym, miłym,

dobrym, cierpliwym trzeba być,

by z Jezusem zgodnie żyć.

To sobie zapamiętaj Kochanie,

a Twoje życie radosne się stanie.

Tematem przewodnim tego wydania  

gazety jest myśl „Wspólnota źródłem 

naszej radości”. 

Ja myślę, że najprawdziwszą taką 

wspólnotą jest rodzina. Tata, mama, 

dziecko lub kilkoro dzieci. A czasem 

dziadek i babcia. Niejednokrotnie wszy-

scy mieszkają pod jednym dachem, 

czyli w  tym samym domu. 

- Mamo! Mam dzisiaj biznesowe spotka-

nie. Bardzo ważne. 

- Wiem, wiem. Chcesz mnie poprosić 

bym została z maluszkiem?

- No właśnie! Mały ma katar i brzydko 

kaszle. Nie może iść do przedszkola.

- Ależ oczywiście Kochanie! 

- Jesteś cudowną babcią- odpowiada 

córka. 

- A ja?- zapytała mamę Kasia – kto od-

prowadzi mnie do szkoły? - martwi się 

dziewczynka. 

- To szczególna sytuacja, więc ja cię 

odprowadzę. Zaraz będę gotów. Spo-

kojnie, dokończ śniadanie- proponuje 

dziadek. 

Mamusia Kasi wybiegła w pośpiechu, 

natomiast dziewczynka grymasiła, 

marudziła. 

- Spóźnisz się na lekcje. Nauczycielka 

tego nie toleruje. Przecież wiesz...- cier-

pliwie tłumaczył dziadek. 

Wreszcie nadąsana Kasia pochlipu-

jąc, nieśmiało chwyciła dłoń dziadka. 

Wyszli! W milczeniu podążali tą samą 

drogą co zawsze. Minęli park, duży 

pawilon. 

- Jesteśmy u celu – powiedział dziadek. 

- Yhym, wiesz dziadziu jesteś dla mnie 

taki dobry. Bardzo cię kocham. 

- Ja ciebie też, moja wnusiu.

Jak myślicie, czy ta rodzina- inaczej 

wspólnota jest źródłem radości? 

M. Rochowiak   
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OAZA w Borku Fałęckim OAZA w Borku Fałęckim 
40 lat budowania 40 lat budowania 
na fundamencie wiaryna fundamencie wiary PARAFIALNY

FLESZ


