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Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Krak
ów - Borek FFałęcki
ałęcki
Kraków

Słowo ks. Proboszcza
Drodzy Parafianie
80 - ta rocznica utworzenia naszej parafii i 30 - ta rocznica konsekracji parafialnego kościoła skłaniają nas do wielkiego dziękczynienia Bogu
za dar naszej wspólnoty i dar świątyni.
Tu rozpoczynała się przygoda z Bogiem dla wielu z nas. Tu pogłębiamy
nasza wiarę, tu spotykamy się z miłosiernym Chrystusem i tutaj On karmi
nas swoim ciałem, abyśmy nie ustali na drogach naszej ziemskiej pielgrzymki.
Maryja Zwycięska patronka naszej parafii i kościoła wstawia się za nami i uczy jak kochać Chrystusa i Jego
Kościół.
Bracia i Siostry! Nie ustawajmy w entuzjazmie wiary, swoim zaangażowaniem włączajmy się w życie tej wspólnoty, niech każdy czuje w niej swoje miejsce i zadnie, chorzy i biedni niech doświadczają poszanowania i miłości. Boże
błogosławieństwo niech towarzyszy każdej rodzinie naszej parafii.
wasz proboszcz Ks. Grzegorz Szewczyk
Kraków. październik 2005
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K ażdy numer „Posłańca” wydawany jest dzięki ofiarom parafian,
składanym przy jego dystr ybucji Bóg zapłać
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Kochani Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk specjalne wydanie naszej parafialnej gazetki.
W tym numerze przeszłość łączy się z teraźniejszością – dawne dzieje opisane obok nowych. O odległych dla wielu parafian dziejach opowie Wam
w numerze ks. prałat Józef Kołodziejczyk, swoje wspomnienia przywołają
również ks. bp Jan Szkodoń, ks. Tadeusz Szarek i inni. Dowiecie się również
co ciekawego ostatnio działo się przy parafii i nie tylko, bo myślą sięgniemy
również wakacji. Oprócz tego kontynuujemy nasze stałe rubryki i cykle – na
poważnie i z przymrużeniem oka, dla młodszych, trochę starszych
i najstarszych.. Nowością będzie ciekawy cykl: „Słowo o rodzinie”.
W przyszłym roku minie 10 lat od wydania pierwszego numeru „Posłańca
Zwycięskiej”. Mobilizuje to nas do bardziej wytężonej pracy. Chcemy pomału i w miarę możliwości zmieniać oblicze naszego parafialnego periodyku –
zamieszczać ciekawe artykuły, wywiady i informacje. Pragniemy nawiązać
łączność również z Wami. Zachęcamy chętnych do redagowania pisma.
Czekamy na Wasze artykuły, opinie i pomysły (nasza skrzynka umieszczona jest w tyle kościoła). Mamy nadzieję że będziemy spełniać Wasze
oczekiwania.
Zachęcamy do lektury!
Wasza Redakcja
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Z życia Parafii
MÓWIĄ O SOBIE ....
Ks. Rafał Starzak

Ks. Mariusz Słonina

Urodziłem się w Krakowie i z tym miastem łączą się zawsze
moje najlepsze wspomnienia. Wychowałem się jednak w
Kalwarii Zebrzydowskiej, rodzinnym miasteczku moich rodziców. U stóp kalwaryjskiego sanktuarium wzrastało moje
człowieczeństwo w wymiarze ludzkim, jak i duchowym –
byłem ministrantem i lektorem w Bazylice bernardyńskiej.
To miejsce wychowywało moje serce od najmłodszych lat.
Jako młody człowiek walczyłem trochę z samym sobą i powołaniem do kapłaństwa, które się we mnie rodziło. Interesowała mnie matematyka, przedmioty ścisłe, choć nie gardziłem dobrą książką. Nadal bardzo lubię historię. To połączenie matematyki i historii pchnęło mnie po maturze, którą
zdałem w Liceum w Kalwarii, na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Myślałem wtedy o zrobieniu kariery i normalnym życiu rodzinnym, z żoną, dziećmi, domem, ogródkiem
i psem. (:-) Po roku studiowania stwierdziłem, że to nie to. Pragnąłem przemyśleć
swoje życie w świetle Boga i… wstąpiłem
do nowicjatu bernardyńskiego. Przez 10
miesięcy, odcięty od świata zewnętrznego,
przeżywałem swoje życiowe rekolekcje w
klasztorze w Leżajsku. Ten okres bycie
„mnichem” franciszkańskim ukształtował
głęboko moją duchowość. Teraz bardziej
sięgam do św. Jana od Krzyża i Ignacego
Loyoli, ale Franciszek z Asyżu jest protoplastą mego życia modlitwy.
Wielką rolę w moim krótkim przecież życiu
odegrał Jan Paweł II. Jego pielgrzymki do
Polski, bliskość przebywania z kimś świętym, kto autentycznie żyje wiarą, bardzo
mocno na mnie wpłynęła. Papież-Polak jest
dla mnie cały czas wzorem pięknego kapłaństwa, prawdziwego przeżywania daru
i tajemnicy, odciśniętej w ludzkich dłoniach
przez sakrament święceń.

Pochodzę z pięknej okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej z parafii Zakrzów. Miejscowość usytuowana jest w Beskidzie
Średnim. Tutaj wzrastałem i tutaj rodziło się moje powołanie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej pobierałem naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Podhalańskim. Po złożeniu matur y rozpoczęły się moje ścieżki w
Krakowskim seminarium Duchownym. Pracę magisterską
napisałem u ks. dr hab. Jana Machniaka z Teologii życia
wewnętrznego. I tutaj rozpoczyna się moje duszpasterstwo.
K ażdy diakon diecezji krakowskiej odbywa roczną praktykę duszpasterską. W tym czasie katechizuje i poznaje
kulisy pracy duszpasterskiej. Po święceniach diakonatu ks.

Jan Paweł II pociągnął mnie do seminarium. Przez te sześć
lat studiów filozoficzno-teologicznych odkrywałem tajemnice Boga i człowieka, które się wzajemnie przenikają. Po trzecim roku studiów pracowałem jako wolontariusz w ośrodku niedaleko Bielska dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Rok pracy z tą młodzieżą na manowcach społeczeństwa i Kościoła otworzył mi oczy na współczesny świat, jego
zagrożenia jak i dobro, które drzemie ukryte także w człowieku, skazanym przez innych na banicję. Ciężki rok, ale
bardzo satysfakcjonujący. Potem wróciłem na PAT, ukończy-

K ardynał skierował mnie do Krzczonowa. Nie mogę
przejść obok tej parafii obojętnie, ponieważ zostało wiele wspaniałych wspomnień. To był czas mojej pierwszej
pracy z młodzieżą, pierwszy kontakt i współpraca z nauczycielami. To był rok, w którym zaznałem wiele życzliwości.
Drugiego czerwca w pierwszą sobotę miesiąca 2001 otrzymałem dar święceń kapłańskich. Rozpoczęła się moja
prawdziwie kapłańska droga w Parafii Przemienienia Pańskiego w Paszkówce. Tam 4 lata pracy katechetycznej i
duszpasterskiej. To, co najbardziej lubiłem to kontakt z
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łem studia i obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. Prof. Józefa Makselona, z działu Psychologii Religii. Zająłem się tematem opętania demonicznego i egzorcyzmów, widzianych oczami psychiatry i duchownego.
Na szóstym roku seminarium, po święceniach diakonatu, zostałem skierowany do pracy w parafii Waksmund, niedaleko Nowego Targu. Rok wśród wspaniałych krajobrazów, niesamowitych gór, z widokiem na Tatry z okna, z kościołem
zaraz na skraju Dunajca, wspaniała młodzież i dzieci, dobrzy ludzie, góralskie tradycje i wspaniały Ks. Proboszcz Jan,
który był dla nie jak Ojciec – oto streszczenie mej pierwszej
placówki duszpasterskiej, które jest jeszcze bardzo świeże
w mej pamięci.
4 czerwca br. dostąpiłem łaski świeceń kapłańskich z rąk J.
Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Łaski szczególnej, w tym roku pełnym zmian z Bożej Opatrzności na ważnych stanowiskach Kościoła Powszechnego i Krakowskiego. Zostałem jako neoprezbiter skierowany do pracy w naszej parafii w Borku. Moją szczególną opieką duszpasterską
otaczam wszystkich lektorów i ministrantów, kandydatów
na ministrantów, młodzież Grup Apostolskich, działającą przy
naszej parafii, redakcję „Posłańca” i scholkę dziewczęcą,
którą prowadzi siostra Teresa. Jestem szczęśliwy, że mogę
mieszkać i pracować w jednej z parafii Królewskiego miasta. Wszystkich parafian obejmuję moją gorącą modlitwą.
:-]

młodzieżą. Wspólne spotkania formacyjne, wyjazdy, wycieczki i ogniska. To był i da Bóg, że dalej będzie mój
żywioł. Tam katechizowałem w Szkole Podstawowej. Na
długo zapamiętam wspólne zielone szkoły, pielgrzymki i
wycieczki oraz głęboką wiarę nauczycieli i rodziców.
Wspólnota bardzo rozmodlona, życzliwa i dobra. Podjęliśmy wiele dzieł, które mam nadzieję, że będą się rozwijać.
W naszej parafii przyjąłem radość formacji i współpracy z
Oazą, Modlitewną grupą o trzeźwość, Oazą Dzieci Bożych
oraz współredagowanie Posłańca Zwycięskiej. Kocham
swoje kapłaństwo i te obowiązki są moją radością. Praca
z młodzieżą mnie fascynuje, przy niej odpoczywam. Bardzo dobrze czuję się w gronie młodzieży i to sprawia, że z
radością każdego roku od wielu już lat wyjeżdżam na rekolekcje młodzieżowe. To są zazwyczaj i moje rekolekcje,
na któr ych uczę się prostoty wiar y i nadziei. Od młodzieży
można się wiele nauczyć; wystarczy mieć otwarte serce.
Katecheza jest szczególną działką. Słowo Boże często pada
na twardy grunt a i możliwości ludzkie są często zawodne. Dlatego w katechezie najważniejsze jest połączenie
pierwiastka Bożego z ludzkim. Potrzeba wielkiego zaangażowania wewnętrznego i ludzkich umiejętności. Ale w
tym wszystkim nie może braknąć otwartości ze strony słuchacza. Trzeba wielkiej modlitwy, by nie zabrakło w młodych ludziach otwartości na prawo i naukę Bożą.

Z KSIĄG PARAFIALNYCH

(25. V - 15.IX.2005)

Odeszli do wieczności:
Bronisława Guniewicz (1910), Józef Tworzydło (1937), Adam Chmiel (1934), Zofia Stanisława Opoczko (1924), Elżbieta Targosz
(1924), Ryszard Popiołkiewicz (1953), Jadwiga Hajdasz (1918), Stefan Dziobek (1930), Anna Ślusarz(1919), Julia Lasek (1920),
Marian Walas (1920), Olga Mrzygłód (1915), Jan Sobol (1939), Bronisław Grzesiak (1932), Stefan Kotulski (1920), Józef Puchała
(1920), Józef Świątek (1948), Stanisław Trzaska (1947), Alfred Targosz (1924), Włodzimierz Trzciński (1918), Jan Władysław
Wolski (1949), Adam Kasprzyk (1941), Irena Tyrała (1926), Maria Książek (1926), Monika Klin (1927), Władysław Zalas (1923),
Roman Szatyński (1923), Stefan Słowiak (1937), Adam Winter (1923), Piotr Zieliński (1929), Bronisław Cisek (1931), Tadeusz Woźniczka (1947),
Balbina Roman (1916)

Połączyli się Sakramentem Małżeństwa:
Bogumił Wilhelm Peterka i Jelena Vućima, Piotr Stanisław Nowak i Angelika Barbara Hazior, Tomasz Paweł Sałach i Małgorzata
Bogumiła Hajduk, Piotr Andrzej Kapusta i Marzena Olga Seweryn, Michał Artur Zabłocki i Ewa Maria Kostecka, Arkadiusz Marcin
Wojtowicz i Jolanta Małgorzata Ryś, Dariusz Jacek Marzec i Elżbieta Agnieszka Marzyła, Piotr Leszek Skóra i Ewa Aleksandra
Kolec, Adam Zbigniew Kuc i Monika Wiktoria Ilkowska, Michał Andrzej Ignacyk i Beata Barbara Wacław, Tomasz Jan Jelonek i Maria
Stefanowa, Leszek Franciszek Tuchoniak i Bożena Kazimiera Boroń, Andrzej Maciej Bobrowski i Elżbieta Edyta Maziarska, Sławomir Chartuniewicz i Renata Danuta Bochnia, Andrzej Radosław Góralczyk i Aneta Elżbieta Skrzypek, Krzysztof Kusion i Agata Krystyna Staniszewska, Paweł Adam Gorajczyk i Agata Lucyna Trybuś, Marek Jakub Nowakowski i Beata Jolanta Chmiołek, Marcin Wiesław Cag i Elżbieta Janina
Półtorak, Marek Andrzej Sekunda i Sylwia Joanna Gawryś, Krzysztof Józef Topolski i Izabela Opalko

Sakramentu Chrztu Św. dostąpili:
Szymon Michał Solik, Zuzanna Anna Fijołkowska, Amelia Kamila Wrona, Anna Daria Ciesielka, Martyna Natalia Ciesielka, Aleksandra Wiktoria Dall, Michał Wojciech Knap, Witold Stanisław Jakubczyk, Wiktoria Alicja Ptak, Michał Andrzej Sodo, Martyna Dorota
Wróbel, Oliwia Aniela Jewuła, Adam Przemysław Blitek, Weronika Anna Perlik, Bartosz Piotr Kleszcz, Konrad Karol Bieniek, Agata
Franciszka Trzepałka, Emilia Weronika Jasek, Martyna Julia Stanek, Helena Barbara Drożdż, Karolina Anna Rusnarczyk, Patrycja
Małgorzata Michalska, Amelia Laura Miroszewska, Mikołaj Czech, Oliwia Magda Wolak, Magdalena Peciak, Wojciech Piotr Strojek, Michał Piotr
Dykacz, Barbara Irena Pławecka, Krystian Paweł Raźny, Oskar Adrian Boroń, Konrad Dawid Boroń.
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TELEGRAM Z USTRONIA
Od wody zimnej do ciepłej czyli jak
było na kolonii...
Dzień I-V
Pociąg „przenosi” nas w magiczne miejsce Zimno i pada ale chodzimy na wycieczki, zwiedzamy miasto, niektórzy
mają przygody w namiotach...Zdobywamy latarnie i budki z goframi...
Dzień VI
Słońce zaczyna grzać...
Dzień VII
Słońce „rozgrzewa” się na dobre. Kołobrzeg zdobyty. Pierwsza ciepła kąpiel zaliczona.
Dzień VIII-XIII
No w końcu jest o czym pisać. Plaża jest nasza! Wygrzewamy się na słoneczku doceniając każdą chwilę w której szum
morza odbija nam się o uszy. Gorąco jest też na Mini Playback Show, na boiskach, na wieczorku o czystości (na który
wszyscy się umyli...?), balujemy na potańcówkach w „Muszelce”...Nikt nie nosi zegarka. Chce się żyć!
Dzień XIV
Bagaż wrażeń załadowany. Wracamy...zamiast szumu morza
w uszach odbija się stukot pociągu. Zakładamy zegarki. Rzeczywistość.
PS:
Dziękujemy księże Krzysztofie za te kilka lat w których zabierałeś nas w magiczne miejsce, nauczyłeś odpoczywać i pokazałeś nam Boga ukrytego w nieograniczonym morzu jak nieograniczona jest
jego miłość, o której mówiłeś nam podczas Eucharystii. A teraz ruszajmy w dal,
do portów naszych marzeń.
NIE DAJCIE SIĘ CODZIENNOŚCI!
PODEJMIJCIE
HEROIZM CODZIENNOŚCI!
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CHCIAŁOBY SIĘ COFNĄĆ CZAS
..czyli z chłodnej jesieni myślami wracmy do wakacji
„Jest poniedziałek 25 lipca. Dookoła kościoła MB Zwycięskiej gromadzi się z
minuty na minutę coraz więcej dzieci
wraz z rodzicami. Widać łzy rozstania, ale
w sercach rodzi się ogromna radość. Jedziemy na kolonie do Skrudziny.” Taką
opinię usłyszałem od mojego kolegi kleryka Marcina po wejściu do autobusu.
Kilka godzin jazdy i już jesteśmy na miejscu. Skrudzina przeżywa oblężenie, które można by porównać do „potopu
szwedzkiego”, ale różnica jest jedna: ta
wspaniała miejscowość zdobywana jest
przez około 70 szalonych dzieciaków
wraz z ich wychowawcami no i z ich
dowódcami: ks. Proboszczem - Grzegorzem i siostrą Teresą.
„Tak się zaczyna zwykła przygoda” jak
śpiewamy w jednej z piosenek. Ale ta
kolonia miała nie być zwykłą, o co postarali się wspaniali opiekunowie grup,
panie: Teresa (nasza pani doktor), Ania
(nasz dobry duszek), Wiola (ukryty dyrektor kolonii), Kasia (ulubienica najmłodszych), które opiekowały się dziewczynkami i fantastyczni klerycy Marcin M.
(spec od śpiewu i zabaw w wodzie),
Marcin D. (DJ Fromage- specjalista od
dyskotek) oraz ks. diakon Tomasz (specjalista od piłki siatkowej i pogodnych
wieczorów).

6

Od pierwszych dni naszej kolonii,
wykorzystywaliśmy aurę pięknej pogody,
którą obdarzył nas Pan Bóg. Staraliśmy
się wykorzystać każdą chwilę dnia: od
wczesnych godzin rannych do późnego
wieczora. Codziennie rano spotykaliśmy
się na wspólnej modlitwie, Eucharystii a
następnie wspólnie jedliśmy śniadanie,
a zaraz po nim wyruszaliśmy w teren
poznając okolice i samą Skrudzinę.
Wspólne wypady nad rzekę czy spacery,
pozwalały nam poznawać się nawzajem
i zawierać nowe znajomości, co szczególnie było możliwe do zrealizowania w
czasie całodniowych wycieczek do Starego Sącza (zwiedzanie klasztoru sióstr
Klarysek), schroniska na Palenicy czy
wyjazdu na Słowację. Ta ostatnia wycieczka podobała się każdemu z nas najbardziej, gdyż dzięki niej mogliśmy zobaczyć prawdziwą jaskinię górską a potem spędzić miłe popołudnie na „gorących źródłach.”
Wśród tylu atrakcji nie mogło zabraknąć
też rozgrywek sportowych i konkursów
wszelkiego kalibru, w których uczestnicy mogli wykazać się własnymi zdolnościami. Chłopcy każdego dnia prezentowali swoje umiejętności piłkarskie, rozgrywając wspaniały turniej piłkarski. Myślimy, że niedługo niektórych z chłopców
zobaczymy w telewizji w koszulkach reprezentacji. Nie można zapomnieć o
dziewczynkach, które również ujawniały swoje talenty w czasie gry w siatkówkę, ringo czy w dwa ognie. Ci zaś, którzy
lubili inny sposób rywalizacji mieli szan-
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sę wykazać się w konkursach plastycznych czy innego rodzaju zajęciach sprawnościowych, rozgrywanych indywidualnie i w grupach, a także w konkursach
sprawdzających naszą wiedzę o ukochanym papieżu Janie Pawle II, który patronował nam w czasie kolonii w sposób
szczególny. Wieczorami nie mogło zabraknąć dyskotek, pieczenia kiełbasek
czy innych form zabawy, które kończyły
się wspólną modlitwą a potem szybciutko pod prysznic i do łóżeczka.
Naszą kolonię zakończył pogodny wieczór połączony z rozdaniem nagród, a
potem pozostały już tylko łzy smutku, że
trzeba wracać do domu. Niestety to już
był koniec.
Jeszcze długo można by pisać o tym, co
działo się na kolonii w Skrudzinie, śmiemy powiedzieć, że można by napisać o
tym książkę, no cóż może kiedyś pomy-
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ślimy o tym, a dla tych, którzy chcieliby
dowiedzieć się więcej pozostaje tylko
jedno: poczekać do przyszłych wakacji i
wyruszyć w przyszłym roku razem z
nami.
Na samym końcu pragniemy podziękować wszystkim razem i każdemu z osobna za wspaniały wyjazd, którego nie zapomnimy do końca życia.

Życzenia, życzenia....
Dnia 1 października swoje imieniny obchodziła siostra
Przełożona, której patronką jest św. Teresa od Dzieciątka
Jezus. Drogiej Solenizantce życzymy aby uśmiech, którym nas obdarza, zawsze był jej udziałem. Niech Matka
Boska Zwycięska otacza Siostrę swoją macierzyńską miłością i będzie Przewodniczką w drodze do świętości.

Szczęść Boże
Klerycy Marcin@Marcin

WAKACJE Z MALUCHEM
Kiedy planowaliśmy wakacje, nie wydawało mi się to takie straszne... Jednak czas pokazał, że wyjazd z maluchem może być .... no właśnie jaki?
Może być cudowny, wspaniały i dostarczyć niezapomnianych przeżyć!
Same przygotowania zajęły mi... hmm,
nie licząc planowania co wziąć z
ubrań, leków, zabawek itp. - jakiś tydzień J. Ale cóż, w czasie samego pakowania dały się słyszeć rozmowy zatroskanych rodziców: „A nie zapomnieliśmy o czymś jeszcze?”, „Spakowałaś
wózek?”, „Wziąłeś pieluchy?” „A jeszcze talerzyk i miseczka Szymka” itd. itp.
... Po całym tym ambarasie, jaki sprawiło nam pakowanie ustaliliśmy, że
tata z babcią jadą ... autobusem, a Dzidzia z mamusią zostaną zawiezione
przez dziadka na miejsce samochodem. Ponieważ jechaliśmy w góry, zapakowanie samochodu wyglądało
mniej więcej tak: „Nie, nie, najpierw
daj torbę Szymka potem waszą, potem dopiero wózek; nie, nie nosidło
pójdzie do środka, tak będzie lepiej”
„O rany jeszcze fotelik trzeba zamontować”, „Szymciu stój!; nie wychodź
na ulicę; nie, nie ruszaj tego, Szymonek!!!, Nie, ja zwariuję, nie jadę”.
Jak już wpakowaliśmy się do samochodu, wszystko zostało wzięte, miałam nadzieję, że niczego nie zapomnieliśmy – ruszyliśmy. Jechaliśmy
o takiej porze, żeby Dzidzia ucięła
sobie drzemkę podczas podróży.
Udało się – Szymonek zasnął w samochodzie – na CAŁE 40 MINUT!
Trzeba dodać w tym miejscu, że zwykle ucina sobie drzemkę trwającą
godzinę – półtorej. Dojechaliśmy
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Szczęść Boże życzy Redakcja.

szczęśliwie na miejsce. Podczas drogi
Mama zmuszona osobą rozrabiającego Dzidziusia w samochodzie – zaczęła śpiewać przeboje muzyki dziecięcej, wszystko co jej przyszło do głowy.
Poskutkowało – Dzidzia zajęła się na
chwilę śpiewającą mamą. Potem przyszedł czas na kolejne zabawy. Wyobraźnia mamy została wystawiona na
próbę.
Dojechaliśmy szczęśliwie. Gardło
mamy trochę chr ypiało, ale można
było przeżyć.
Wędrowaliśmy po górach, chodziliśmy
na spacery, obserwowaliśmy świat nas
otaczający, Szymonek np. owieczki i
pasących je górali, a my – Szymonka.
Uwierzcie poznawanie świata na
nowo z dwulatkiem jest niesamowite,
człowiek zwraca uwagę na zupełnie
inne rzeczy niż do tej pory, zachwyca
go każdy drobiazg w przyrodzie i jej

piękno stworzone przez PANA.
Tata wykazywał się nader wielką cierpliwością, kiedy to Szymcio wchodził
w dziesiątą z kolei kałużę, albo podnosił z ziemi kolejny kamyk, mama
przestawiła się na „tryb odpoczynku”
po jakimś czasie i w sumie nie było tak
źle. Babcia pomagała przy Dzidzi, szalejąc z nią i wymyślając kolejne szalone zabawy. Udało jej się nawet przeforsować porządne śniadanie i kolację
dal Szymonka.
Wszystko co dobre szybko się kończy.
Tak więc czas spędzony na wakacjach
szybko minął i trzeba było wracać do
domku, do codziennych spraw i obowiązków. Jednak wakacje spędzone w
zgodzie z naturą i w pobliżu BOGA na
długo zostaną w pamięci i będą siłą w
codziennych sprawach.
Magda Książek

P O S ŁA N I E C Z W YC I Ę S K I E J

7

PARAFIANIE - KSIĘŻA 4-0
... czyli nasi górą!
W niedzielę 5 czerwca na stadionie KS „Borek” w ramach XI Dni Dzielnicy doszło do spotkania naszych „Parafian” z „Księżmi” (Redemptoryści - klerycy). Na boisku
nasi nie dali szans „Księżom”, mimo iż ci drudzy mieli w
swoim składzie Fernando pochodzącego z Argentyny a
drużynie przewodził ks. Emil Furtak. Na murawie brylowali nasi oazowicze. M.Kępa i P.Piwowarczyk - strzelili
po bramce, świetnie prezentowali się również W. Migdał, M. Piszczek, T. Dyna, J. Kania i P.Gomółka. Drużyna
parafian to mieszanka rutyny i młodości. Zobaczyliśmy
w niej m.in. ojców naszych
ministrantów, którzy mimo
ukazujących się już „wypukłych części ciała” prezentowali się świetnie. Zobaczyliśmy także lektorów i byłych
lektorów (czytaj Sebastian –
pseud. Zastępca Żurawia).
Na koniec zawodnicy strzelali rzuty karne, w których
również lepsi byli „Parafianie” – „taniec Kani” w bramce odstraszał zawodników
„Księży”. Nie zawiedli również kibice licznie zgromadzeni na stadionie. Wśród
nich Super- Vip: s. Maria Król.
Po meczu zmęczeni zawodnicy zasłużyli na wodę, ciasteczka i grochówkę. Kleryce zapowiadają że w rewanżu
będą o „niebo lepsi”...jakby wsiąść te słowa dosłownie to
można już dziś obawiać się rewanżu. Chwała Panu!

Parafianie – Ksiê¿a 4-0 (3-0)
Bramki: M. Kępa, Piwowarczyk P., p. Woźny x2.

Skład parafian: P. Gomólka (J. Kania) – M. Piszczek, p. Jarzyna, p. Ślęzak, p. Relich, G. Folta, T. Dyna, M. Kępa, Piwowarczyk P., Migdał, p.Woźny, p. Batko, Długopolski, p. Grzywa, p.
Liszka.

O Puchar Proboszczów po raz dziewiąty
Tym razem na stadionie WLKS Krakusa w Swoszowicach
odbył się po raz dziewiąty Piłkarski Turniej Ministrancki o
Puchar Proboszczów. To już pięcioletnia tradycja (w grudniu jubileusz). Tym razem rozgrywki nosiły nazwę „Rivalitem Cup” co z łac. oznacza Puchar Rywalizacji. A rywalizacja była bardzo zacięta. Pokaźny puchar uniosła w górę drużyna „Cracovii” – W. Migdał, D. Kurdziel, Sz. Liszka, P. Trybuś, K. Zaleski, P. Burliga i K. Olszewski. Te ministranckie
zmagania miały świetną organizację. Zmaganiom towarzyszył hymn, spotkania prowadzili sędziowie a zdobywcy
pierwszych trzech miejsc otrzymali medale. Ministranckie
rozgrywki zgromadziły sporą publiczność w tym także fun-
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datorów pucharu – ks. prob. Wacława Gubałę i ks. prob.
Grzegorza Szewczyka. Co pół roku zawody organizuje ks.
Krzysztof Karnas mając do pomocy czynnie uprawiających
piłkę nożną zawodników a zarazem animatorów młodzieżowych. W czasie zawodów wybierano ulubieńca publiczności, można było wygrać piłkę z autografami piłkarzy Cracovii a spontanicznie relacjonujący zawody spiker zabawiał
publiczność ironicznymi sprawozdaniami z przebiegu meczów. Poziom meczów mógł zadowalać. Przyczynili się do
tego ministranci, którzy na co dzień są zawodnikami m.in.
takich klubów jak Garbarnia czy KS Borek. Roześmiane twarze zadowolonych ministrantów mówiły same za siebie.
Wniosek kreuje się sam – im więcej takich inicjatyw tym
więcej radości dla dzieci.
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SŁOWO O RODZINIE
Sam tytuł cyklu „Słowo o rodzinie” informuje na wstępie jakie tematy będę
poruszała na łamach „Posłańca Zwycięskiej”. Współczesna rodzina żyje
w dziwnym świecie. Pełno w nim pośpiechu, stresów, walki o byt. Często
zapominamy, że to co dla nas najważniejsze ulatuje, nie powróci. „Rodzina – pisał Jan Paweł II – jest kolebką
życia i miłości, gdzie człowiek <<rodzi >> się i <<wzrasta>>, jest podstawową komórką społeczeństwa”
(Christifideles laici). To na łonie rodziny osoba ludzka rodzi się, wzrasta, dojrzewa i uczy się życia w społeczeństwie. Większość młodych ludzi rzadko zdaje sobie sprawy z tego
jak wielką odpowiedzialnością jest
podjęcie decyzji o małżeństwie i poczęciu nowego życia. Dlatego w najbliższych numerach będę chciała poruszyć różną tematykę z zakresy rodziny – o jej radościach, smutkach,
troskach, konfliktach, zagrożeniach.
Okres narzeczeństwa
– poznajmy się lepiej, bo życie to
nie bajka.
Jako iż rzecz o rodzinie, to warto rozpocząć od tego jak rodzina się stajemy. Początki są piękne. Każdy z nas
miło wspomina pierwsze zauroczenia, zakochania. Każdy, kto ma w
swoim życiu podjąć rolę współmałżonka, musi przez ten etap przejść.
Wszystko zaczęło się od jednego
spojrzenia... uśmiechu... od rzeczy
banalnej. Zawiązuje się nici sympatii... I rodzi się miłość. Niektór ym
wystarcza to pierwsze wrażenie, by
zdecydować się na wspólne życie. Z
czasem nadchodzi dzień, w którym
uświadamiamy sobie, że ona (on)
jest być może kobietą (mężczyzną)
mojego życia. Ten ważny moment
skłania w dużej mierze do złożenia
pierwszej obietnicy – zaręczyn.
Czas narzeczeństwa to piękny okres:
przygotowania do ślubu kościelnego,
planowanie przyjęcia, rozmowy o
wspólnych planach, dzieciach. Roz-
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Mgr Elżbieta Baran-Cebula jest psychologiem, mediatorem i doradcą życia rodzinnego. Specjalizuje się w psychologii
transportu oraz psychologii sądowej i klinicznej. Przyjmuje również w Poradni
Rodzinnej przy sanktuarium Miłosierdzia
Bożego oraz w poradni przy parafii w
Prokocimiu Nowym. Pełnomocnik Fundacji Dr Clown w Krakowie. Jest mężatką. Ma 26 lat.

mowy o tym jak oboje widzą swoje role
w małżeństwie. Kto będzie mył naczynia, a kto ścielił łóżko. Ten czas niekiedy nie zostaje odpowiednio wykorzystany. Gdy przychodzą do Poradni Rodzinnej na rozmowę, jakież jest ich zdziwienie, gdy pytam o plany na przyszłość,
co chcą zrobić z tym małżeństwem,
które zamierzają zawrzeć. Wiedzą tylko że chcą być ze sobą. Niestety to za
mało. Fascynacja drugą osobą pryska
jak bańka mydlana w codziennych starciach w życiu. Nie mają pojęcia jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi.
Po co skoro się nie kłócą. Czy na pewno? Czy partner nie sprawił ci kiedykolwiek przykrości, nie powiedział czegoś,
nie zrobił... Warto o tym wszystkim porozmawiać. O swoich uczuciach, oczekiwaniach, pragnieniach.
Przed ślubem warto przyglądać się relacjom w rodzinie narzeczonego. Jak
on traktuje swoją matkę. Z szacunkiem, troską? Czy nazbyt się jej nie
podporządkowuje. A może się opr yskliwy i niemiły. Narzeczona powinna obserwować i wyciągać wnioski.
Tak samo będzie traktowana po ślubie. Jeżeli relacje matka – syn są bardzo silne, to żona nie stanie się nagle
ważniejsza. Do poradni przyszła kiedyś kobieta, 36 lat. Poślubiła mężczyznę po siedmiu miesiącach znajomości. Przed ślubem wszystko było cudowne i romantyczne. Po ślubie „nagle” stał się tyranem podporządkowanym woli swojej matki. Ona chce
unieważnienia małżeństwa, bo mąż ją
okłamał. Nieprawda. Przed ślubem
należy ściągnąć różowe okular y i dostrzec rzeczywistość. Niestety często
zakochani nie potrafią się zdystanso-

wać. W wielu przypadkach to pokutuje.
„Sprawą pierwszorzędnej wagi jest
przygotowanie do małżeństwa, aby
małżeńskie <<tak>> było aktem
wolnym i odpowiedzialnym i miło solidne i trwałe podstawy ludzkie i
chrześcijańskie” (KKK1632)
Nie warto w tym całym zamieszaniu,
załatwieniach, kurs przedmałżeński
i wizyty w poradni rodzinnej pozostawić na sam koniec. To pokazuje jaki
ma się stosunek do sakramentu małżeństwa. Przecież ślub kościelny to
nie tylko piękna biała suknia, druhny, prezenty. Przysięga, którą będę
składać przed Bogiem jest wiążąca,
„na dobre i na złe”. Małżeństwo pochodzi od Boga. Jego celem jest miłość, przekazywanie życia i wzajemna pomoc. Jednocześnie według zamiaru Bożego małżeństwo powinno
być monogamiczne, nierozerwalne i
święte. Ale o tym będzie mowa w
kolejnych artykułach. Wróćmy do narzeczonych, którzy wszystko mają
gotowe do ślubu. Tymczasem pukają
do drzwi doradcy rodzinnego i w
trakcie jednej wizyty chcą odbyć trzy
spotkania, bo w sobotę już ślub...
Zadanie domowe:
Proszę zastanowić się jak to było czy
może jest w Twoim przypadku. Czy
na pewno znasz swoją drugą połowę? Najlepiej przedyskutować to
przy wieczornej herbatce.
Pozdrawiam.
Elżbieta Baran-Cebula
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GIMNAZJUM

Życzenia, życzenia....
Ksiądz Rafał Starzak, nasz nowy wikary w
dniu 29 września obchodził swoje imieniny.
Drogiemu Solenizantowi życzymy ciągłego
trwania w Bożym powołaniu oraz realizowania siebie w dawaniu siebie.
Szczęść Boże!
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„WATYKAŃSKIE”
OGRODY PROBOSZCZA
Trudno nie zauważyć kolejnej zmiany w
obejściach kościoła i domu parafialnego. To ogród, wspaniale zaprojektowany, podzielony szeroką brukowaną aleją.
Mnóstwo cudownych, kolorowych kwiatów i krzewów. Wśród nich, po lewej
stronie figura Matki Bożej, która jakby zaprasza przybyłych gości. A dokąd? No,
oczywiście do drewnianej, okazałej i
oświetlonej altanki. To świetny pomysł,
by oaza młodzieżowa lub inne grupy parafialne czyniły tu swoje spotkania. Moje
figlarne oko zauważyło też lekko ukrytą
drugą altanę, mniejszą kubaturą ale równie uroczą i także drewnianą. Ta służy
spotkaniom księży. Co ciekawe, jedni
drugim nie przeszkadzają.

jakiś czas temu ....

... i teraz.

Zaiste nasz Proboszcz jest godnym gospodarzem, a ogród pełen rozmaitych marzeń. Niech w tym ogrodzie panują radość lub cisza,
rodzą się dobre myśli, Pan Bóg nad wszystkimi czuwa, jeśli trzeba
serca wycisza a nawet się przyśni.
Maria Rochowiak

Życzenia, życzenia....
Dzień 16 października to święto św. Jadwigi
Śląskiej - patronki naszej Siostry Zakrystianki. Drogiej Siostrze życzymy błogosławieństwa
Bożego w każdym dniu życia, by były one przepełnione miłością Boga i bliźniego, a Matka
Boska Zwycięska niech będzie Opiekunką i
Wspomożycielką.
Szczęść Boże!
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80 LAT PARAFII W BORKU FAŁECKIM

30 ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
12
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80 lat Parafii w Borku Fałęckim

W OSIEMDZIESIĄTĄ
ROCZNICĘ PARAFII
Ksiądz prałat Józef Kołodziejczyk
dla Posłańca Zwycięskiej
W związku z wypadającym w tym roku
80-leciem naszej parafii, Zespół Redakcyjny naszej gazetki parafialnej zwrócił się
do mnie z prośbą, bym napisał o ważniejszych wydarzeniach jej historii i podzielił
się swoimi refleksjami na tematy związane z naszą parafią. Spełniając tę prośbę piszę te moje wspomnienia i refleksje.
Za ważniejsze wydarzenia, inwestycje i
uroczystości w historii naszej parafii uważam następujące: 1. Budowa pierwszego,
małego, drewnianego kościoła na górze
borkowskiej i pozyskanie parceli pod
cmentarz parafialny z początkiem lat 20tych, co umożliwiło powstanie parafii. Dekret erekcji parafii w Borku Fałęckim

wydał Książę Metropolita Adam Stefan
Sapieha 23.II 1925 r. Parafia zaczęła istniec
od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 1
III 1925 r. Głównym inicjatorem i organizatorem naszej parafii i pierwszym jej proboszczem był ks. Wojciech Karabuła. Parafia nasza została wydzielona z parafii
Gaj.
2. Budowa nowego kościoła w latach 1937
– 39. Inicjatorem budowy i kierownikiem
jej budowy był drugi proboszcz parafii, ks.
Adolf Zagrodzki. Poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. Bp Stanisław Raspond
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15.VIII 1947 r. był to zarazem pierwszy odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Zwycięskiej, która została wybrana na Patronkę kościoła i parafii. Figurę Matki Boskiej,
dzieło sławnego rzeźbiarza Konstantego
Laseczki, podarował parafii Książę Metropolita Adam Stefan Sapieha. 3. Budowa i
poświęcenie marmurowego ołtarza soborowego w r. 1969. 4. Konsekracja nowego kościoła 26 X 1975 r. przez Ks. Kard.
Karola Wojtyłę w roku złotego jubileuszu
parafii. 5. Wykonanie nadbudowy ołtarzowej dla nowego tabernakulum i pięknie
pomalowanej figury Matki Boskiej w 1978
r. – poświęcił ją ks. Bp Jan Pietruszko 24
XII tego roku.
6. Poświęcenie 3 dzwonów przez ks. Bp
Juliana Groblickiego 15 VIII 1980 r.
7. Pozostałe ważniejsze inwestycje i wydarzenia: pokrycie dachem stropu kościoła, który często przemakał w roku 1981;
budowa domu katechetycznego, dziś parafialnego parafialnego latach 1983/84 i
jego poświęcenie przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego; kaplica św. Józefa; figura, ołtarz, wystrój kaplicy w 1984 r.; wykonanie i poświęcenie ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego. 1985; rozbudowa plebani i budowa domu dla sióstr zakonnych
w latach 1988-92 ; malowanie wnętrza
kościoła w 1994 r. ; odzyskanie od Skarbu
Państwa w latach 1993 i 1995 gruntów
zabranych parafii na Klinach i przy ulicy
Żywieckiej wraz z domem dawnej
ochronki parafialnej. To umożliwiło budowę kościoła na Klinach i powstanie tam
parafii oraz budowę diecezjalnego Domu
Samotnej Matki na miejscu dawnej
ochronki, a także budowę kaplicy Św.
Teresy przy ulicy Goryczkowej, którą poświęcił w 2001 r. ks. kard. Franciszek Macharski.
Ważnym osiągnięciem dla parafii było uzyskanie od władz terenów na znaczne poszerzenie cmentarza: w roku 1985 – 1,26
ha, i w roku 1993 – 80 arów. Instalacja pieca gazowego do ogrzewania kościoła, na
miejsce przerdzewiałego pieca koksowego w roku 1995. W ostatnich latach kościół został ocieplony z zewnątrz płytami
styropianowymi i pokryty tynkiem akrylowym, plac kościelny został wyłożony
granitowymi i betonowymi płytkami, a w
tym roku ogród plebański został wspaniale urządzony i przyozdobiony.
Wśród uroczystości parafialnych na szcze-

gólną uwagę zasługuje dwukrotne nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą z Jasnej
Góry, pierwsze 6 V 1968 r. w symbolu
świecy, bez obrazu, któremu przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła i drugie – 25
III 2000 r. w kopii obrazu jasnogórskiego
którym uczestniczył ks. kard. Franciszek
Macharski. Ważnymi uroczystościami były
także prymicje kapłańskie ks. Edwarda
Półchłopka, ks. Emila Furtka, ks. Adama
Niwińskiego, ks. Jana Paska i ks. Marcina
Papieża. Wreszcie trzeba wspomnieć odbywające się w ubiegłych latach wizytacje biskupie i misje parafialne.
Nasza parafia może się tym poszczycić,
że ukochany nasz Ojciec Święty Jan Paweł
II czuł się z nią w szczególny sposób związany. Zaznaczył to wyraźnie w swoim kazaniu w dniu nawiedzenia Matki Boskiej
Jasnogórskiej 6 V 1968 r. wspominając, że
jako robotnik Solvayu modlił się nieraz w
naszym pierwszym drewnianym kościele, a nawet wyraził się, że w naszej parafii
zrodziło się jego powołanie do kapłaństwa. W swoim kazaniu w uroczystość
konsekracji naszego kościoła także powiedział o swoim szczególnym związku z
Borkiem Fałęckim. Wyrazem tego związku były jego przyjacielskie kontakty z towarzyszami pracy, a jako biskup, potem
kardynał, prawie co roku przybywał na
borkowską plebanię w okresie Bożego
Narodzenia na wspólny z nimi opłatek.
Ten szczególny związek Ojca Świętego z
Solvayem i naszą parafią został uwieńczony dwoma tablicami pamiątkowymi:
jedną na domie kultury dawnego Solvayu
odsłonięta 16 X 1982 r. i drugą na frontowej ścianie naszego kościoła, odsłonięta
4 XI 1983 r. obie te tablice odsłonił ks. kard.
Franciszek Macharski, a po ich odsłonięciu odprawił uroczystą Mszę Św. W intencji Ojca Świętego w naszym kościele.
Nawiązując do budowy kościoła na os.
Kliny i utworzeniu tam parafii oraz do budowy kaplicy św. Teresy przy ul. Goryczkowej, chcę podkreślić, ze wpłynęło to
bardzo korzystnie na życie religijne mieszkańców tych części parafii. Mieszkańcy
Klin mają kościół w centrum osiedla, mają
własnych duszpasterzy, wszyscy więc bez
trudności mogą korzystać z posług duszpasterskich. Dla mieszkańców osiedla
przy ul. Żywieckiej i Jagodowej i w ich
pobliżu kaplica św. Teresy i prowadzone
w niej duszpasterstwo jest wielkim dobro
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dziejstwem i udogodnieniem, gdyż dostęp
do kościoła parafialnego był dla nich
utrudniony, zważywszy zwłaszcza to, że
mieszkają tam obecnie przeważnie ludzie
starsi, często chorowici i słabi.
Wydawało się, ze po odłączeniu os. Kliny
od naszej parafii i budowie kaplicy św. Teresy, zmniejszy się liczba wiernych uczęszczających na Msze Św. Do naszego kościoła parafialnego, ale właśnie w tym
czasie postawiono przed naszym kościołem przystanek autobusowy dla autobusów miejskich, co spowodowało, że do
naszego kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. wielu ludzi z sąsiednich parafii.
Pragnę wyrazić moją radość z tego, że
w ostatnich latach nastąpiło w parafii
wiele zmian pozytywnych: reforma liturgii po Soborze spowodowała większe zaangażowanie wiernych w przeżywanie Mszy Św., wzrosła liczba wiernych przystępujących często do Komunii Św., przez Msze Św. chrzcielne został bardzo dowartościowany chrzest
św., najważniejszy Sakrament naszej
wiary – to samo dotyczy uroczystych
Mszy Św. Ślubnych; wzrosła znacznie
liczba wier nych uczestniczących
Mszach św. Wieczornych ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej w I soboty miesiąca, a jednocześnie liczniej
uczęszczają wierni na wprowadzone
niedawno nabożeństwa fatimskie. Powstało w ostatnich latach wiele nowych
zespołów parafialnych: Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Neokatechumenat, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło
- Życie, Liturgiczna Schola Dziewcząt,
młodzieżowa Grupa Apostolska, 4 róże
różańcowe mężczyzn oraz Zespół Redakcyjny Gazetki Parafialnej „Posłaniec
Zwycięskiej”. Gazetka ta dobrze i ciekawie redagowana, dociera do znacznej liczby parafian informując ich o
życiu naszej parafii pobudzając ich do
większej z nią łączności i większego zaangażowania. Trzeba też podkreślić
dużą ofiarność parafian na różne cele
religijne i dobroczynne.
Kończąc te moje refleksje, Księdzu Proboszczowi i jego Księżom współpracownikom, życzę błogosławieństwa
Bożego i pomocy Matki Boskiej Zwycięskiej w ich gorliwej, nieraz trudnej i wy-
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czerpującej pracy duszpasterskiej, by
była jak najowocniejsza – Szczęść Boże
również siostrom zakonnym, które
ofiarnie w tej pracy księży wspierają,
sumiennie i gorliwie wypełniając swo-

je obowiązki. Parafianom życzę pogłębienia życia religijnego i większego zaangażowania w życie naszej rodziny
parafialnej.
Ks. Józef Kołodziejczyk

KSIĘŻA PROB
OSZCZOWIE
PROBOSZCZOWIE

KSIĘŻA RODACY

1. Ks. W
ojciech Karabuła
Wojciech
2. Ks. Adolf Zagrodzki
3. Ks. Władysław Mączyński
4. Ks. Jan W
ieczorek
Wieczorek
5. Ks. Władysław Ryba
6. Ks. Józef K
ołodziejczyk
Kołodziejczyk
7. Ks. Grzegorz Szewczyk

Ks. Edward Półchłopek
Ks. Emil Furtak
Ks. Adam Niwinski
Ks. Jan Pasek (+2000)
Ks. Marcin Papiż

KSIĘŻA WIKARIUSZE
I KA
TECHECI
KATECHECI
1. Ks. Wojciech Karabuła
2. Ks. Adam Gałuszkiewicz
3. Ks. Jan Kysela
4. Ks. Józef Kolber
5. Ks. Stanislaw Dąbrowski
6. Ks. Franciszek Czarnota
7. Ks. Władysław Dercz
8. Ks. Jan Wieczorek
9. Ks. Ignacy Czabański
10. Ks. Władysław Stanek
11. Ks. Stefan Kowalczyk
12. Ks. Władysław Kajzer
13. Ks. Jan Miranow
14. Ks. Franciszek Figura
15. Ks. Franciszek Noga
16. Ks. Stanisław Wcisło
17. Ks. Józef Jędrysek
18. Ks. Jan Krysta

19. Ks. Tadeusz Szarek
20. Ks. Michał Jagosz
21. Ks. Józef Rzadkosz
22. Ks. Jan Dziasek
23. Ks. Władysław Kos
24. Ks. Leon Kobak
25. Ks. Jan Szkodoń
26. Ks. Zbigniew Gerle
27. Ks. Jacek Wróbel
28. Ks. Jan Cieślik
29. Ks. Eugeniusz Dziedzic
30. Ks. Jerzy Brońka
31. Ks. Rafał Domagała
32. Ks. Jerzy Bukalski
33. Ks. Antoni Pitek
34. Ks. Tadeusz Majcher
35. Ks. Stanisław Wątorski
36. Ks. Czesław Sandecki

37. Ks. Grzegorz Szewczyk
38. Ks. Stanisław Figura
39. Ks. Bogdan Jeleń
40. Ks. Edward Pasteczko
41. Ks. Andrzej Florczak
42. Ks. Krzysztof Karnas
43. Ks. Krzysztof Litwa
44. Ks. Bogusław Borek
45. Ks. Mariusz Słonina
46. Ks. Rafał Starzak
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MOJE WSPOMNIENIA
Z BORKU...

plebanii... to był „taki schowek na książki
3m na 2m”. Parafia w Borku Fałęckim jest
mi bardzo bliska.

Piękne rocznice, które obchodzimy w naszej parafii przywołują wspomnienia ludzi,
którzy tworzyli historię naszej parafii. Udało nam się dotrzeć z pytaniem dotyczącym
„borkowskiego czasu” w biogramie kilku
kapłanów. Specjalnie dla naszych czytelników o chwilach spędzonych w naszej parafii opowiadają: ks. Bp Jan Szkodoń, ks.
Tadeusz Szarek, ks. Krzysztof Karnas i ks.
Marcin Papiż...

Ks. Tadeusz Szarek: „ To
były piękne dni „ – te słowa
piosenki nucę często przejeżdżając przez Borek Fałęcki – te słowa przychodzą mi
na myśl i dziś gdy mam napisać krótką refleksję na temat mej posługi kapłańskiej w parafii Matki
Bożej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim - a były to lata 1966 – 1970 – w tych
latach byłem wikariuszem tejże parafii.
Proboszczem był wtedy ks. kanonik Władysław Ryba. Był to człowiek wielkiej wiedzy i wielkiego doświadczenia duszpasterskiego – w okresie międzywojennym przez
wiele lat pracował we Francji jako duszpasterz Polaków, był nawet koordynatorem
duszpasterstwa polonijnego we Francji. W
czasie gdy byłem jego wikariuszem ze
względu na wiek i poważną chorobę sam
niewiele mógł już zrobić, ale swym doświadczeniem chętnie z nami się dzielił i
zostawiał nam, wikariuszom, pełną swobodę działania. „ Gdyby któryś z was robił źle,
to bym ingerował – ale gdy dobrze robicie
to niech decyduje ten kto robi „ – to były
jego słowa, jego dewiza kapłańskiej współpracy. Na moją pracę w parafii duży wpływ
miał też mój kontakt z ks. Franciszkiem
Blachnickim. Uczestniczyłem w kapłańskich rekolekcjach oazowych; prowadziłem
ogólnopolskie rekolekcje oazowe dla młodzieży ; należałem do tych, którzy za zgodą
ks. arcybiskupa Karola Wojtyły wprowadzali
młodzieżowe duszpasterstwo oazowe do
parafii naszej archidiecezji. Postawa Ks. proboszcza Wł. Ryby oraz kontakt z ks. Fr.
Blachnickim ułatwiły mi pracę duszpasterską, otwarły mnie na ludzi – na dzieci,
młodzież i dorosłych. Katechizowałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 97 – bardzo
miło wspominam zarówno uczniów jak też
ich Rodziców. Gdy któryś z uczniów trzy razy
opuścił katechezę siadałem na moją „SHLkę” i jechałem do rodziców – i zawsze byłem mile przyjęty i zawsze reakcja rodziców
była pozytywna – uczeń pilnował uczęszczania na katechizację a rodzice coraz bardziej brali udział w tzw. „wywiadówkach”.
Był to czas odnowy soborowej, w tym czas
liturgicznych zmian (wprowadzanie „ołtarza twarzą do ludzi” oraz języka polskiego

Ks. Bp Jan Szkodoń -Pracowałem w Waszej parafii
w roku szkolnym 1972 (IX)
/ (IV)73. Byłem wikarym i
mieszkałem na starej jeszcze plebanii. Po zakończeniu roku szkolnego, już tylko z uprzejmości
ks. Prałata Józefa Kołodziejczyka mieszkałem na terenie parafii, w domu państwa Saganów. Miło wspominam czas pracy na terenie borkowskiej parafii. Przygotowywałem dzieci klas drugich do Pierwszej Komunii Świętej, byłem katechetą w klasach szóstych i siódmych. Opiekowałem się ministrantami i lektorami, którzy upiększali Eucharystię, a także działającą przy parafii młodzieżą, tworząc początki oazy w parafii.
Dzieci „komunijne” były bardzo otwarte,
śmiałe i bezpośrednie do Księdza (nawet
Rodzice przychodzili pytać mnie, czy to nie
jest złe). Katechezy te odbywały się rano i
popołudniu. Pewnego ranka, jedna z dziewczynek – Terenia (mieszkała naprzeciwko
kościoła) spóźniła się 5 minut. Kiedy surowo stwierdziłem, że się spóźniła, ona odpowiedziała, że i tak jest dobrze, bo obudziła się o ósmej! Pamiętam też inny przypadek z lekcji katechezy. Na moje upomnienie: „Nie gadaj!” Renatka odpowiedziała:
„Teraz się już Ksiądz nie uśmiechnie?”
Cieszyła mnie działalność młodzieży oazowej- śpiewy, służba w czasie Mszy Świętej.
Pamiętam też pomysł odwiedzania chorych
przez młodzież, czego owocem było zbliżenie się do cierpiących starszych parafian.
Jedna oazowiczka „odkryła” w ten sposób
swoją chorą sąsiadkę, która nie mogła wychodzić z domu (i przez to dotąd jej nie znała).
Przypominam sobie też mojemieszkanie na
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do liturgii ) – to co dziś „normalne” wtedy
dla wielu ludzi było trudne do przyjęcia.
Przyjęliśmy propozycję Ks. Proboszcza: starsi księża (proboszcz i emeryt) odprawiali
„po staremu”, a młodzi księża (wikariusze)
odprawialiśmy „po nowemu” – parafianom
łatwiej było zrozumieć, że zarówno ta „po
staremu” jak i ta „po nowemu” to ta sama
Eucharystia. „Nowa Liturgia” niejako wymusiła wspólnotę lektorów (chłopcy) i wspólnotę scholi (dziewczęta). Prowadziłem te
wspólnoty metodą oazową, szczególny naciski kładąc na tzw. „rewizję życia” (widzę
-osądzam- działam). Tak więc już w 1968
roku powstały w parafii pierwsze wspólnoty oazowe. Bardzo miło wspominam też
powstałą wtedy wspólnotę starszej młodzieży (studenci i młodzież pracująca – prowadziłem ją również metodą oazową – metoda ta bardzo odpowiadała zarówno mnie
jak i młodzieży, gdyż uczyła podejmowania
mądrych, zgodnych z Ewangelią samodzielnych decyzji. Wspominając tamte lata muszę wspomnieć śp. Karola Lewińskiego.
Prosząc by za jego życia nikomu o tym nie
mówić wyjawił mi że jako chłopiec bardzo
pragnął zostać kapłanem. Niestety choroba uniemożliwiła mu spełnienie tego pragnienia. Zdecydował wtedy że cierpieniem,
modlitwą i na wszelki inny możliwy sposób
wspierał będzie pracę kapłanów. Był „honorowym opiekunem” ministrantów i lektorów – był wspaniałym pośrednikiem między księdzem a młodzieżą – zarówno młodzież jak i kapłani mieliśmy do niego wielkie zaufanie. To był naprawdę święty człowiek. Stojąc nad jego grobem modlę się za
niego – ale modlę się też jak do świętego,
prosząc by mi wyjednał u Boga potrzebne
łaski.
Ks. Krzysztof Karnas - Opatrzność Boża w
moim przypadku sprawiła
tak, że pracowałem w parafii w Borku Fałęckim zaledwie jeden roczek. Ale
jaki to był rok?!! Myślę, że
wyjątkowy. Po pierwsze,
rok Jubileuszu 2000-lecia
narodzin Jezusa Chrystusa.
W różnych wspólnotach parafialnych przeżywaliśmy spotkania, nie tylko na modlitwie,
ale dzieląc się wspomnieniami. Tak było na
jubileuszowym spotkaniu Ruchu ŚwiatłoŻycie i Służby Liturgicznej Ołtarza. Ministranci sprzed lat mówili o swojej przygodzie mi
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nistranckiej i lektorskiej. Był to czas ożywienia świadomości i wiary, że nasz Pan dał
światu i Kościołowi czas wzrostu. Uczestniczyliśmy w historycznym wydarzeniu: wmurowaniu kamienia węgielnego w kościele
n Klinach. Tej uroczystości przewodniczył
ks. kard. Franciszek Macharski. Był srebrny
jubileusz konsekracji kościoła w Borku. Pogrzeb ks. Jana Paska, młodego kapłana. Jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcza Grzegorza Szewczyka. Pierwszy odpust na Klinach.
Wiele dobrych pomysłów udało się zrealizować, dzięki wspaniałym ludziom, którzy
chcieli pomóc. Do dzisiaj one trwają i przynoszą wspaniale owoce, jak choćby 10 edycja Turnieju o Puchar Proboszczów. Mile
wspominam ten czas i życzę wszystkim, by
umieli dawać serce i radość tym, którzy na
nie czekają.
Ks. Marcin Papiż - Zawsze ciepło wspominam
naszą Borkowską parafię,
gdzie wzrastałem jako ministrant, lektor, uczestnik
oazy. Z nią związane było
moje dzieciństwo, moja
młodość. Tu uczyłem się czym jest prawdziwa miłość, uczciwość, odpowiedzialność i dobroć. Tu dojrzewało moje kapłaństwo pod okiem księży pracujących w naszej Wspólnocie. Tu mam wielu Przyjaciół
z lat szkolnych i młodzieńczych. Jako ksiądz
wiem jak ważną sprawą jest aktywna obecność w parafii. Tym bardziej wyrażam
wdzięczność i szacunek dla ludzi, którzy
tworzyli i nadal tworzą moją rodzinną Parafię, mój Dom.
Wspomnienia spisali:
Marta, Monika i Paweł

Pisane piórem wieloletniego parafianina
- czyli historia naszej parafii, w którą wpisał się Karol Wojtyła...
Obecnie związana jestem z Parafią
M.B.Zwycieskiej w Borku Fałęckim, ale w
okresie przedwojennym, w czasie wojny i
po wojnie z Ludwinowem. Wtedy to często szlaki turystyczne wiodły do krakowian
poprzez Borek Fałęcki do dalszych okolic
Krakowa. Na terenie Borku Fałęckiego nad
rzeką Wilgą znajdowała się Fabryka Sody,
w miejscu gdzie było nietrudno o złoża mi-
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neralne potrzebne do produkcji sody. Młodzież krakowska chodziła w tamte okolice na wycieczki dla odpoczynku i w celu
zwiedzenia tamtych terenów. Borek Fałęcki był dzielnicą słabo zamieszkałą. Okolica piaszczysta i niezalesiona. Młodzież ze
szkół podstawowych w ramach prac społecznych sadziła drzewka iglaste i liściaste,
które teraz strzelają wysoko w górę. W fabryce sody młodzież ukrywała się w latach
okupacji niemieckiej. Okupant urządzał
często łapanki na ulicach Krakowa. Konieczne, aby się ukryć, było zaświadczenie o zatrudnieniu w zakładzie ważnym dla
przemysłu wojennego. Tu znalazł schronienie młody Krakom Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II. Pracował ciężko
fizycznie, a od roku 1942 łączył ciężką pracę fizyczną ze studiami teologicznymi, podejmując studium na III roku Seminarium
Metropolitarnego, równocześnie na tymże
roku Wydziału Teologicznego UJ. Dwa
pierwsze lata Seminarium Karol Wojtyła
odbywał konspiracyjnie.
Wędrując ulicą Zakopiańską, nie wiedzieliśmy, że późniejszy Ojciec Święty Jan
Paweł II ukrywa się na terenie fabryki i biega codziennie do małego kościółka borkowskiego w drewniakach.
Do Borku Fałęckiego przybyła nasza rodzina w roku 1956. staliśmy się parafianami
tamtejszej wspólnoty. Teren osiedla nie był
uporządkowany. Drzewa iglaste i liściaste
były co dopiero zasadzone. Zwracałam
uwagę małym dzieciom, aby nie biegały
koło drzewek, bo bystre oko leśniczego śledzi każdy ich ruch. Raz w tygodniu we
czwartek, uczestniczyliśmy we Mszy św.
odprawianej w kaplicy przy przedszkolu
prowadzonym przez siostry franciszkanki
Rodziny Maryi. W roku 1961 władze partyjne zamknęły przedszkole. Nie pomogły
interwencje zrozpaczonych rodziców, którzy posunęli się do niebezpiecznego kroku i interweniowali w komitecie partyjnym, oczywiście bez skutku. Nauka religii
została usunięta ze szkół, dzieci uczyły się
w salkach katechetycznych. Zimą brakowało opału, jeden z mieszkańców Borku
przyjechał na osiedle furmanką proszony
przez rodziców zbierał węgiel i drewno
magazynowane w piwnicach, aby dzieci
mogły się uczyć w ciepłych pomieszczeniach. Kościół w tych czasach nie otrzymywał przydziału węgla.
Minęły ciężkie lata okupacji niemieckiej, a

nastały równie ciężkie czasy okupacji sowieckiej. Wszędzie napotykaliśmy na zakłamanie i fałsz. I znów więzienia były pełne skazanych, często niesprawiedliwie.
Lud borkowski szczęśliwy, że może się modlić w swoim kościele, śpiewał pieśni religijne i modlił się za tych, co w więzieniach
za swe przekonania religijne i polityczne
cierpieli i ginęli. Mogiły żołnierzy na cmentarzu w Borku Fałęckim, którzy polegli w
czasie wojny porosły trawą. Obóz jeńców
wojennych znajdujący się na terenie parafii, różnej narodowości, opustoszał, jeńcy
zostali wymordowani przez Niemców lub
ginęli w innych obozach śmierci. Życie toczyło się dalej. Nad Borkiem Fałęckim czuwała wysoka wieża kościoła. Lżej zaczęli
żyć mieszkańcy Borku Fałęckiego od roku
1989, kiedy to zabłysła gwiazda wolności.
Przeczytałam ostatnio miłą książeczkę zawierającą wspomnienia o Karolu Wojtyle,
papieżu z fabryki Solvay. Autorami są pracownicy Fabryki Sody, którzy pracowali w
latach okupacji z młodym Karolem Wojtyłą. Redaktor wspomnień tak napisał: „ są
to słowa ludzi prostych, oddanych ciężkiej
pracy, słowa, które brzmią surowo, ale jakże wiarygodnie”. Niejeden z nas czytając
te wspomnienia miał łzy w oczach, że młody Karol Wojtyła tak bardzo cierpiał w latach okupacji. Przeżył śmierć ojca, został
sam na świecie, cierpiał głód. Do pracy
chodził ubogo ubrany. Młodzi ludzie szczególnie byli narażeni na uwięzienie, pobyt
w obozach koncentracyjnych, gdzie były
nieludzkie warunki. Młodym ludziom i zapewne młodemu Karolowi Wojtyle towarzyszył ciągły lęk. Na terenie fabryki znalazł dużo dobrych, szlachetnych ludzi, którzy dzielili się z nim tym, co mieli, chlebem,
zupą. Świadectwa tych ludzi, których los
związał z Karolem Wojtyłą są wiarygodne.
Tak było ciężko w latach okupacji, a jeszcze ciężej było tym, którzy przyszli szukać
pracy i chleba w Krakowie.
Fabryki sody nie ma. Czasy się zmieniły, zostały tylko wspomnienia o Karolu Wojtyle,
który pracował w tej fabryce. Później został księdzem, biskupem, arcybiskupem,
kardynałem, a 16 października 1978 r. został wybrany Ojcem Świętym i obrał sobie
imię Jan Paweł II. Obecnie Sługa Boży Jan
Paweł II - kandydat na ołtarze „spogląda
na nas przez okno Ojca z nieba i błogosławi nam”.
Karolina Biedrzycka
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KRAKOWSKI
SZLAK ŚWIĘTYCH
Błogosławiona
Maria Angela Truszkowska
(1825-1899)

Błogosławiona Maria Angela Truszkowska urodziła się 16 maja 1825 r. w Kaliszu. Na chrzcie otrzymała imiona Zofia
Kamila. Z domu rodzinnego wyniosła głębokie religijne wychowanie. Od najmłodszych lat odznaczała się nieprzeciętną
wrażliwością na potrzeby biednych. W
Warszawie, dokąd przybyła z całą rodziną, uczęszczała na pensję p. Guerin.
Potem, jako dorosła już osoba, wstąpiła
do Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, a następnie, za radą ojca Honorata
Koźmińskiego, swego spowiednika, do
III Zakonu św. Franciszka, stając się tzw.
tercjarką. Ogrom nędzy na ulicach ówczesnej Warszawy nie dawał Jej spokoju
i dlatego w 1855 r. zgromadziła grupkę
osieroconych dziewcząt oraz staruszki,
najmując dla nich skromne mieszkanie
w pobliżu kościoła Panny Maryi na Nowym Mieście. Potem, gdy potrzeby małej instytucji zaczęły wzrastać, musiała
przenosić się jeszcze dwukrotnie: najpierw do domu dominikanów przy ul.
Mostowej, a potem, w lipcu 1857 r., do
dużego gmachu Biblioteki Załuskich, który otrzymała od hr. Elfrydy Zamoyskiej.
W tym też roku Zofia wraz z grupą towarzyszek przywdziała franciszkański habit
i przyjęła nowe imię - Maria Angela.
Mieszkańcy stolicy, widząc gromadkę
dzieci prowadzonych do kościoła kapucynów przed ołtarz św. Feliksa, zaczęli
nazywać je dziećmi św. Feliksa. Z cza4/2005
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sem i do sióstr przylgnęła nazwa felicjanki.
Następnym etapem w życiu młodej rodziny zakonnej i jej Założycielki była praca podjęta wśród ludności greckokatolickiej na Podlasiu. Tam Błogosławiona
otworzyła wiele domów, w których siostry prowadziły tzw. ochrony dla dzieci
chłopskich. Jednak wybuch powstania
styczniowego (1863 r.) spowodował
zmianę w działalności felicjanek. Ochrony zamieniono na szpitale, gdzie opatrywano rannych żołnierzy powstańczych.
Ta samarytańska posługa nie spodobała
się jednak okupantom rosyjskim, którzy
w grudniu 1864 r. wydali ukaz o kasacie
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Musiały
one zdjąć habity i wrócić do swoich rodzin. Tylko grupie sióstr klauzurowych,
jaka wewnątrz nowej zakonnej wspólnoty wyodrębniła się jeszcze w 1860 r., pozwolono zachować strój zakonny i przewieziono je do klasztoru sióstr bernardynek w Łowiczu. Wśród nich znajdowała
się też Matka Angela. Przez półtora roku
pozostawała w tym klasztorze, po czym
udała się do Krakowa, gdzie Zgromadzenie prowadziło jedną ochronę oraz otrzymało drugi dom od Pelagii Russanowskiej przy ul. Mikołajskiej 18. Ze względu
jednak na nadmierne przeludnienie Matka Angela zamieszkała na razie w domu
Antoniny Helclowej po przeciwnej stronie ulicy. Dopiero po kilku miesiącach,
czyli jesienią 1866 r., przeniosła się do
budynku ofiarowanego siostrom. Jej pokój znajdował się na I piętrze u zbiegu
ulic Mikołajskiej i św. Krzyża. Wtedy też
objęła ster rządów we wspólnocie felicjańskiej. Starała się o zatwierdzenie
Zgromadzenia na terenie Galicji i myślała o budowie nowego klasztoru. Kilka lat
później poważnie podupadła na zdrowiu,
stopniowo tracąc słuch. Jej prośba o
zwolnienie z obowiązków zarządznia
Zgromadzeniem została przyjęta. Od tej
pory swoje wysiłki skierowała w stronę
redakcji Konstytucji Zgromadzenie.
20 stycznia 1870 r. opuściła dom przy ul.
Mikołajskiej i przeniosła się na stałe do
nowego klasztoru przy ul. Smoleńsk w
Krakowie. Dom ten, nie wykończony
jeszcze, Zgromadzenie zbudowało na
posesji zakupionej kilka lat wcześniej. Tu
długie, także nocne godziny spędzała na
adoracji Najświętszego Sakramentu w
felicjańskim kościele, gdzie od 1884 r.

Pan Jezus wystawiany jest codziennie.
Poza tym haftowała szaty liturgiczne dla
ubogich świątyń oraz pielęgnowała kwiaty w smoleńskim ogrodzie. Znany z literatury epizod o uderzeniu jej dyszlem
ogrodowego wózka spowodował pogorszenie i tak nie najlepszego stanu zdrowia. Choroba raka przykuła Ją do łóżka.
Dnia 12 sierpnia 1899 r. przyjęła sakrament chorych, a na kilka tygodni przed
śmiercią doczekała się zatwierdzenia
Zgromadzenia. W nocy 10 października
1899 r., odeszła do Pana po zasłużoną
nagrodę.
Kult Matki Angeli rozwijał się po Jej
śmierci. Jednak sytuacja polityczna państwa polskiego, w tym dwie wojny światowe, spowodowały odsunięcie terminu
inicjacji procesu beatyfikacyjnego Założycielki felicjanek. Dopiero w 1949 r.
kard. Adam Sapieha rozpoczął Proces
Informacyjny. Wszystkie etapy tego procesu, określone prawem kanonicznym,
trwały do 1969 r., kiedy to kardynał Karol
Wojtyła dokonał zamknięcia procesu w
Krakowie, a sprawę przejęła Stolica Apostolska. Dnia 2 kwietnia 1982 r. Święta
Kongregacja w Rzymie wydała dekret o
heroiczności cnót Służebnicy Bożej. Po
zatwierdzeniu cudu dokonanego za jej
przyczyną, odbyła się uroczysta beatyfikacja Marii Angeli Truszkowskiej na Placu św. Piotra w Rzymie w pamiętnym
dniu 18 kwietnia 1993 r.
Opr. J.Rembiś
„Życie bł. Matki Angeli naznaczone było
wiarą, a zawierzenie miłości Bożej
uzdalniało ją w czasie wielkich cierpień
i wewnętrznych prób do poddania się
przemianie łaski i do bycia zawsze narzędziem zbawczego dzieła Bożego.
Wiara oczyszczona przez ciemność duchowej nocy uzdolniła ją do osiągnięcia
takiego stopnia doskonałości, że w każdym cierpieniu widziała wyraz miłości i
łaskawości Ojca Niebieskiego. Z tej wiary czerpała siłę do wytrwania i znoszenia wszelkich cierpień, do przyjęcia i miłowania Woli Bożej nawet w największych trudnościach. Oby bł. Maria Angela Truszkowska była dla Was przykładem
wierności Chrystusa nawet na Kalwarii;
przykładem codziennej wierności radom
ewangelicznym w duchu Ewangelii.”
/Jan Paweł II, 1993 r./
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PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
WYBORY PARAFIALNE
Przeżywamy rok bogaty w wybory. Najpierw 25 września odbyły się wybory
parlamentarne, w niedzielę 9 października czeka nas I tura wyborów prezydenckich, a 23 października prawdopodobnie II tura tych wyborów. Z kolei w
życiu naszej Archidiecezji, w związku ze
zmianą nowego ordynariusza, odbędą
się wybory do Rady Duszpasterskiej.
W parafii św. Jadwigi Królowej – Kliny
Borkowskie czekają nas wybor y do
Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Będą
to pierwsze wybory w historii tej młodej parafii. Czy zatem nie było Rady Parafialnej? Otóż taka I Rada Parafialna
ukonstytuowała się 21 września 2002 r.
Kto zatem wchodził w skład tej Rady.
Otóż sprawa była nieco złożona. Zanim
powstała parafia istniał wcześniej Komitet Budowy Kościoła. W skład tego komitetu wchodzili ludzie, którzy zostali
wybrani przez społeczność mieszkańców osiedla Kliny Borkowskie. Mieli
więc mandat społeczny. Dlatego z
chwilą powstania parafii wydawało się,
że ci ludzie mają mandat i mogą wejść
w sposób naturalny do I Rady Duszpasterskiej. Większość zatem członków
powstałej Rady Parafialnej to członkowie Komitetu Budowy Kościoła. Pozostali pochodzą z nominacji Proboszcza.
Czym zatem jest i jakie są zadania
Rady Duszpasterskiej?
Statut takiej Rady podpisany przez Księdza Kard. Franciszka Macharkiego dn.
7 grudnia 1995 roku mówi, że „Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich”
(1). Inaczej mówiąc zadaniem Rady jest
szczególna odpowiedzialność za ewangelizację wewnątrz wspólnoty. Chodzi tu
o włączenie świeckich, by wraz z duszpasterzami czynili Ewangelię obecną w
życiu społecznym, politycznym i rodzinnym. Z różnych powodów dzisiaj potrzeba świadectwa jedności a Kościół jest
miejscem, gdzie możliwa jest zgoda,
pokój, miłość i współdziałanie wiernych
i pasterzy, a jednocześnie jest to świa-
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dectwo dawane Chrystusowi.
Rada ma charakter doradczy, a swoją
opinię wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, ale winien zawsze
brać pod uwagę zdanie Rady. Jeżeli w
decyzji odstępuje od zdania większości
członków Rady, winien podać racje
swojego postępowania (8).
Kadencja członków Rady trwa trzy lata,
przy czym nowy proboszcz ma prawo
zmieniać skład Rady. Jak zatem powinien wyglądać skład Rady, jaki jest klucz
do jej powstania? Otóż statut mówi, że
w skład Rady wchodzą najpierw członkowie z urzędu. Do nich należą kapłani
pracujący przy kościele parafialnym i
osoby prowadzące katechezy. W przypadku naszej parafii z tego klucza
wchodzą ks. Proboszcz i ks. Katecheta.
Połowa Rady powinna być z wyborów
dokonanych przez ogół parafian. Jak zatem przeprowadzić wybory. Jest wiele
sposobów ich przeprowadzenia. W naszej sytuacji zamierzamy to uczynić w
następujący sposób.
W niedzielę 23 października było kazanie o roli Rady Duszpasterskiej i w ten
sposób zachęcaliśmy parafian, aby po
zastanowieniu wypisali kandydatów,
których uważają za godnych sprawowania tej funkcji i kartkę z nazwiskiem
wrzucili do skrzynki wskazanej w kościele w niedzielę, 30 października i
przez cały tydzień. Po wyznaczonym terminie zostanie sporządzona lista z kandydatami. Każda rodzina otrzyma taką
listę i krzyżykiem wskaże kandydatów,
których uzna za odpowiednich.
Trzeba, aby ostatecznie z tak przeprowadzonych wyborów wyłonić 8 kandydatów. Nasza Rada Duszpasterska liczy
16 członków. Dwóch pochodzi z urzędu
ks. Proboszcz i ks. Katecheta. Pozostali
członkowie Rady powinni pochodzić z
nominacji ks. proboszcza. Przewidujemy, że pod koniec listopada ukonstytuuje się nowa Duszpasterska Rada Parafialna.
Pragnę podziękować wszystkim członkom I Rady Parafialnej, którzy przez 3
lata pełnili swoje zadania. Muszę przyznać, że czynili to z wielką gorliwością i
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poświęceniem. Rada miała swoje sekcje np.: gospodarczą, liturgiczną, charytatywną i społeczno – kulturową. W tych
dziedzinach na różne sposoby udzielali
się wspólnocie.
W trakcie kadencji zmarło dwóch członków Rady: Kazimierz Walusiak, który
jako emeryt a przy tym elektryk z zawodu, wiele pomagał przy kościele. Drugi
członek Karol Świerczek prowadził bardzo skrupulatnie od samego początku
budowy kościoła kronikę parafialną.
Zmarłych polecamy Miłosiernemu Bogu.
Pozostali członkowie to: Karol Placha –
przewodniczący, Danuta Obszyńska –
zastępca, Maria Gaweł – sekretarz oraz
Józef Dudek, Tomasz Guderski, Teresa
Kopta, Mariusz Kurowski, Karolina Liszka, Zygmunt Moryc, Jan Moskała, Adam
Pilśniak, Helena Rataj, Wiesława Ujma
i Stanisława Wojnar.
Wszystkim im w imieniu całej wspólnoty parafialnej bardzo dziękuję i życzę,
aby dalej pracowali dla tej wspólnoty.
Jeżeli chodzi o kandydatów do Rady Parafialnej, to powinni to być ludzie, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania, czyli osiągnęli dojrzałość chrześcijańską, są pełnoletni i uczciwi, praktykujący i mają w sobie poczucie odpowiedzialności za Kościół. Niech te wybory do Rady Parafialnej obudzą w nas
wszystkich poczucie odpowiedzialności
za wspólnotę parafialną.
Ks. Wacław Gubała
proboszcz

SDM KOLONIA 2005
Jest ciepłe sierpniowe popołudnie. Z
ogromnym plecakiem, wypchanym po
brzegi wyruszam z domu, aby pomóc w
wielkiej sprawie – organizacji Światowych Dni Młodzieży 2005 w Kolonii. Na
dworcu komunikacji międzynarodowej
spotykam się z grupą przyjaciół, którzy
zechcieli przeżyć te dni pracując dla
wspólnoty młodych z całego świata.
Jako koordynator tej grupy liczącej 10
osób jestem trochę zdenerwowana.
„Przecież nie wszyscy się znają. Czy każdy będzie zadowolony? Czy wytrzyma-
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my narzucone tempo pracy? Przecież
mamy pracować w nocy…” – myślę.
Pełna obaw i nadziei (przecież chcemy
dobrze!) wsiadam do autobusu kursowego Kraków – Kolonia i po kilku godzinach jazdy wszystkie wątpliwości
zostają rozwiane. Okazuje się, że wszyscy ciekawi tego, co nas czeka na miejscu, cieszymy się, że możemy wziąć
udział w tym pięknym spotkaniu młodych z całego świata, młodych, którzy
chcą się razem modlić za siebie i za
kościół.
Do celu naszej podróży docieramy następnego dnia. W pośpiechu, z planem
miasta w ręce, udajemy się do kolońskich hal targowych na miejsce ostatecznej rejestracji wolontariuszy.
(Wstępna odbywała się na niemieckiej
stronie SDM www.wjt2005.de) Po odczekaniu w dłuuuugieeeej kolejce 3 godzin
zostajemy wyposażeni w paszport wolontariusza (upoważnia do bezpłatnego
korzystania ze środków komunikacji regionalnej - SB, U-Bahn, RE oraz bezpłatnych wejść do niektórych muzeów),
czerwoną koszulkę oraz kolejny (dla nas
już trzeci) plecak. Po uzyskaniu informacji o miejscu naszego noclegu udajemy
się na kamping nad Jezioro Fühlingen.
Docieramy tam późnym wieczorem. Jestem zdumiona – 5 000 miejsc w namiotach w namiotach dwu-, trzy- i czteroosobowych – widok jest niesamowity.
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Kolejne dwa dni to czas przeznaczony
na szkolenie. Uzyskaliśmy wtedy mnóstwo informacji niezbędnych do dalszej
służby na rzecz Światowych Dni Młodzieży w swojej drużynie. Do naszej dyspozycji przez cały czas trwania służby
byli lekarze i psychologowie. Zawsze,
gdy ogarnęło nas zmęczenie mogliśmy
się udać do centrum wolontariatu na odpoczynek, tam również czekała na nas
gorąca herbata, ciastka, jogurty i chlebek. Uświadomieni o wielkiej odpowiedzialności za to wielkie światowe dzieło, byliśmy pewni, że w razie problemów
możemy liczyć na pomoc. Szkolenie
zakończyło się wielką ucztą duchową –
niedzielną Mszą Świętą rozpoczynającą
pracę wolontariatu. Pokrzepieni Słowem licznych biskupów, zapewnieni o
modlitwie, sami rozmodleni i wpatrzeni w obraz Trzech Króli, którym również
pomagali słudzy w spotkaniu Jezusa,
pełni radości, że możemy służyć innym
naszą pomocą, zaczęliśmy naszą pracę.
Zadanie mojego teamu nie było łatwe.
Pracowaliśmy nocy w kolońskich halach
targowych w pogotowiu noclegowym.
Przyjmowaliśmy tych pielgrzymów, którzy z różnych przyczyn nie dotarli na
miejsce swojego właściwego noclegu w
parafii. Każda z mniejszych grup w obrębie prawie dwustuosobowego teamu
miała inne obowiązki. Jedni pracowali
na zewnątrz budynku udzielając informacji na temat tego, jakie warunki należy spełnić, aby u nas przenocować.
Inni rejestrowali wszystkich pielgrzymów w recepcji, jeszcze inni pokazywali drogę do miejsca spoczynku. Niektórzy mieli bardzo niewdzięczną funkcję
– „budzików”, których zadaniem było
obudzenie wszystkich pielgrzymów o
bardzo wczesnej porze (7 rano) Co-

Parafia Sw. Jadwigi Królowej

dziennie powstawało
pytanie: „Jak o tak wczesnej porze, z poczuciem
miłości bliźniego, zmusić tysiąc osób do
szybkiego zebrania akcesoriów pielgrzyma i opuszczenia hali?”. Całe szczęście
z Bożą pomocą wszystko jest możliwe…
Niezależnie od tego jakie zadanie należało do obowiązku, każdy czuł niesamowitą więź z innymi wolontariuszami.
Hiszpanie zawsze w trakcie swojej służby grali na gitarach i śpiewali, co bardzo ułatwiało pracę innym J. Oczywiście zdarzały się również sytuacje konfliktowe – np. bunt pielgrzymów, którzy nie chcieli wstać. Wszystkie trudne
chwile wynagradzał nam uśmiech tych,
którzy z radością opuszczali swój tymczasowy dom, dziękując za naszą pomoc.
Praca w nocy, mimo zmęczenia fizycznego niosła ze sobą mnóstwo atutów.
Najważniejszym z nich był fakt, że w
ciągu dnia mogliśmy brać czynny udział
w duchowym programie Światowych
Dni Młodzieży. Razem z pielgrzymami
z Polski uczestniczyliśmy w konferencjach tematycznych, festiwalu młodych
i mogliśmy również poświęcić czas na
zwiedzanie. Odwiedziliśmy liczne muzea w Kolonii, Bonn i Dusseldorfie. Najważniejsza jednak była dla nas możliwość udziału w kulminacyjnym punkcie programu SDM – w nocnym czuwaniu z Papieżem i Mszy Świętej. To właśnie na Marienfeld naprawdę zrozumiałam „po co to wszystko”. To tam poczułam jedność Kościoła. Nie przypuszczałam, że można modlić się z tłumem liczącym prawie milion osób. Nie można ukryć, że Kościół światowy pełny
jest ludzi żywej wiary. Ludzi pokolenia
Jana Pawła II, którzy słuchają jego nauki i chcą ją wypełniać. Ludzi, którzy
zostawili wygody codziennego życia i
w deszczu trwali na modlitwie! Ludzi,
którzy kochają Jezusa i przybyli, aby
oddać Mu pokłon: Venimus adorare
eum Emanuel! Bóg jest z nami! – codziennie modlę się, aby te słowa hymnu SDM w Koloni trwały w nas młodych
i wydały plon. Dziękuję Bogu za to, że
mogłam pomóc!!!
Karola
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Z KATECHIZMU O BIERZMOWANIU:

12.12. lub 14.12.
klasy 2
tylko 21.12.
klasy 3
Spowiedź dla wszystkich Bożonarodzeniowa: 20.12.(wtorek) od 16.00
tylko 11.01.
klasy 1
tylko 18.01.
klasy 2
tylko 25.01.
klasy 3
06.02. lub 08.02.
klasy 1

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym Synostwie, tak że możemy mówić:
,,Abba,Ojcze!” (Rz 8, 15);
- ściślej jednoczy nas z Chr ystusem;
- pomnaża w nas dar y Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem;
- u d z i e l a n a m , j a ko p r a w d z i w y m
świadkom Chr ystusa, specjalnej
mocy Ducha Świętego do szerzenia
i obrony wiary słowem i czynem, do
mężnego wyznawania imienia
Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie
wstydzić się krzyża.
Jest to duchowy znak, ,,ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa,
ducha poznania i pobożności, ducha
świętej bojaźni”.
Sakramentu bierzmowania, podobnie
jak chrztu, którego jest dopełnieniem,
udziela się tylko jeden raz. Wyciska
on w duszy niezatarte duchowe znamię, ,,charakter ”, któr y jest znakiem,
że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był
Jego świadkiem.

W każdy pierwszy piątek miesiąca chcemy skorzystać z możliwości spowiedzi i uczestniczyć we Mszy
św. o godzinie 19.30, którą przygotowuje młodzież klas pier wszych gimnazjum.
Natomiast w II niedzielę miesiąca na
Mszy św. o godzinie 10.00 wraz z
uczniami klasy III będziemy przeżywać celebracje, poprzez które ci młodzi mają zbliżać się do Sakramentu
Bierzmowania: (09.X. - Wprowadzenie; 13.XI. - Credo; 11.XII. - Ojcze
nasz; 08.1.2006r. – Odnowienie i
03.II.2006r. – Dary Ducha Świętego).
Po tej Mszy św. odbywać się będą spotkania dla Rodziców w sali na zapleczu. Serdecznie zapraszamy rodziców, bowiem to im w pierwszym rzędzie została przekazana troska o rozwój wiary ich dzieci: Chcemy spotkać
się w małych grupach, by rozmawiać
o problemach na które napotykają oni
sami jak również ich dzieci. I tak
(09.X..spotkanie rodziców uczniów z
klas 3); (13.XI. z klas 2); (11.XII. z
klas 1). Liczymy, że nikogo nie zabraknie na naszym spotkaniu.

Zgodnie z tradycją w dniach modlitw
do św. Stanisława Kostki - patrona
młodzieży rozpoczęliśmy przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
Frekwencja nie była imponująca, ale
nadal zachęcamy wszystkich, by zechcieli się dołączyć do grupy kandydatów. Bardzo serdecznie ich zapraszamy na spotkania w swoich grupach wiekowych.
Harmonogram spotkań
jest następujący:
10.10. lub 12.10.
klasy 1
17.10. lub 19.10.
klasy 2
24.10. lub 26.10.
klasy 3
07.11. lub 09.11.
klasy 1
14.11. lub 16.11.
klasy 2
21.11. lub 23.11.
klasy 3
05.12. lub 07.12.
klasy 1

Na stronach Internetu spotkałem wypowiedź Pana prof. Jana Miodka, językoznawcy, Uniwersytetu Wrocławskiego, jak wspomina swoje bierzmowanie. Przytaczam ją tutaj:
Był rok 1957. Kościół pw. śś.
Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.
Do sakramentu bierzmowania przystąpiła bardzo liczna grupa młodzieży w różnym wieku. Byłem wówczas
uczniem V klasy szkoły podstawowej
i bardzo mocno przeżyłem wejście w
chrześcijańską dojrzałość.
Otrzymałem imię Antoni, wybrane
dlatego, że nosił je brat ojca, którego
bardzo kochałem. Mój syn urodził się
w dniu św. Antoniego, 13 czerwca, i
też przy bierzmowaniu wybrał to
imię, a jego żona obiecała, że jeśli
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urodzi im się chłopiec, też będzie je
nosił. Tak więc św. Antoni stał się
szczególnym patronem mojej rodziny.
Nasze bierzmowanie stało się wydarzeniem historycznym, gdyż było połączone z powitaniem wszystkich śląskich biskupów, którzy wrócili z internowania. W ich imieniu bp Stanisław
Adamski wyraził niezwykłą wdzięczność mojemu tarnogórskiemu proboszczowi ks. Michałowi Lewkowi,
który przez czas zesłania i odsunięcia od władzy śląskich biskupów, bronił jedności Kościoła na Śląsku.

JESIEŃ ŻYCIA –
DZIEŃ CHORYCH W NASZEJ PARAFII
Życząc wam, drodzy Bracia i Siostry
w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg przeznaczył każdemu z was, pragnę zarazem bardzo otwarcie podzielić się
z wami uczuciami, jakich doznaję u
schyłku mego życia, po ponad dwudziestu latach posługi na Stolicy Piotrowej i w oczekiwaniu na bliskie już
trzecie tysiąclecie. Mimo ograniczeń
mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć.
Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Królestwa
Bożego.
Zarazem jednak głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili,
w której Bóg wezwie mnie do siebie
— z życia do życia! Dlatego wypowiadam często — i bez najmniejszego
odcienia smutku — modlitwę, którą
kapłan odmawia po liturgii eucharystycznej: In hora mortis meae voca
me, et iube me venire ad te — w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi
przyjść do Siebie. Jest to modlitwa
chrześcijańskiej nadziei, która w niczym nie umniejsza radości obecnej
chwili, a przyszłość zawierza opiece
Bożej dobroci. Iube me venire ad te:
jest to najgłębsze pragnienie ludzkiego serca, nawet wówczas, gdy człowiek nie jest tego świadomy .- To słowa naszego umiłowanego Ojca świętego Jana Pawła II skierowane w liście do ludzi starszych i w podeszłym
wieku.
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8 października 2005
zgodnie już z tradycją
przeżywaliśmy w naszej
parafii taki dzień – szczególny dla
osób, które bądź rzadko wychodzą z
domu, albo są w podeszłym wieku,
albo chorzy i pozbawieni możliwości
uczestnictwa we Mszy św. cotygodniowej. Zgromadzeni na wspólnej
Euchar ystii połączonej z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chor ych,
radowali się tym, że taka chwila,
choćby raz w roku, mogła mieć miejsce. Ks. Proboszcz przewodniczył modlitwom oraz udzielił Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem,
według obrzędu z Lourdes, gdzie chorzy tak licznie przybywają, by prosić
Matkę Bożą o potrzebne łaski w znoszeniu choroby.
Po części liturgicznej odbyło się
spotkanie w sali parafialnej, przy
wspólnym stole. Rozmowy, herbata,
ciasto, wspomnienia, podziękowania,
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież, życzenia i chwila powrotu do domu.
Na koniec dedykujemy wszystkim słowa modlitwy naszego Papieża:
Pozwól, o Panie życia, abyśmy to sobie wyraźnie uświadomili i umieli cieszyć się każdym etapem naszego
życia jako darem niosącym bogate
obietnice na przyszłość.
Spraw, byśmy z miłością przyjmowali Twoją wolę, zawierzając się każdego dnia Twoim miłosiernym dłoniom.
Gdy zaś nadejdzie chwila ostatecznego «przejścia», pozwól, abyśmy umieli ją powitać z pokojem w sercu, nie
żałując niczego, co przyjdzie nam porzucić. Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy też wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na ziemi, a
także tych, którzy poprzedzili nas w
znaku wiary i nadziei.
Maryjo, Matko ludzkości pielgrzymującej, módl się za nami «teraz i w godzinie śmierci naszej». Spraw, byśmy
byli zawsze blisko Jezusa, Twojego
umiłowanego Syna, a naszego Brata,
Pana życia i chwały. Amen!
4/2005
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DAMY
I RYCERZEPALMY
WIELKANOCNE
W tym roku po raz trzeci ruszyła wyprawa
nad polskie morze, a dokładniej na kaszubskie niziny do „Zamczyska Łęczyska”. Trzynastego lipca Roku Pańskiego 2005 spod
kościoła św. Jadwigi Królowej na Klinach
wyruszyła kolonia pod przewodnictwem
Króla Artura tj. ks. Krzysztofa Karnasa. Podróż była długa, a pod jej koniec odwiedziliśmy jeszcze sąsiedni zamek w Gniewie.
Jak można było wywnioskować tegoroczna kolonia minęła pod tytułem: „Damy i
Rycerze”, dlatego też panowały zwyczaje
iście średniowieczne.
Każdego wieczoru gromadziliśmy się na
naradach rycerskich, dzięki którym kształtowaliśmy w sobie cechy sprawiedliwej
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samooceny poprzez zauważenie własnych błędów oraz sukcesów danego dnia. Przez kolejne
dni wyjazdu, dwór króla
Artura przechodził próby,
które miały przygotować
każdego giermka oraz
każdą dziewkę do pasowania na Damę i Rycerza. Tu chcemy zaznaczyć, iż wszyscy spisali
się doskonale pomimo
wszelkich trudów temu
towarzyszących. Najbardziej aprobującą próbą była „próba oratio”,
wymagająca od każdego nauczenia się w
języku łacińskim pozdrowienia „Króluj
nam Chryste, zawsze i wszędzie”- „Rege
nobis Christe, semper et ubiquae”, a próba punktualności sprawiła, iż cały dwór
przybywał na wszystkie punkty programu
punktualnie. Nawiedziliśmy krzyżacki zamek w Malborku. Pani przewodnik nie mogła napatrzeć się na nas, gdyż każdy był
ubrany w strój iście z czasów mistrza Hohenzollerna. Nie tak częste deszcze nie
przeszkadzały nam w świetniej zabawie na
turniejach sportowych (prowadzonych
przez Rycerzy: Rafała oraz Andrzeja), a także rycerskich. Wówczas emocje sięgały zenitu i nikt nie zważał na pogodę. Ależ oczywiście, gdy świeciło słońce dwór udawał
się nad morze, by tam zażywać kąpieli lub
też nad pobliskie jezioro. Udaliśmy się też
na spacer po plaży, by następnie zawitać
do posiadłości państwa Jamrozów, na kiełbaski z grilla. Do tradycji można zaliczyć
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już słynny zwyczaj, trwający od czasów średniowiecznych, jakim jest polowanie na
białego jelenia.
Po dwóch tygodniach wspólnych przygotowań nadszedł wielki punkt kulminacyjny, jakim było pasowanie wszystkich kandydatów na Damy i Rycerzy. Po, jakże widowiskowej ceremonii, odtańczyliśmy
wspólnie „Średniowieczny Taniec Dam i
Rycerzy”, a później wszyscy razem ruszyliśmy na bal u Króla Artura.
Dzisiaj, każdy z nas – uczestników tej niezwykłej wyprawy – ma pełną świadomość
tego, iż będąc Damą lub Rycerzem, posiada znajomość wszystkich cnót oraz wartości, które powinny obowiązywać każdego chrześcijanina. I dlatego, naszym następnym etapem jest przekazanie całego
tego dobra, które posiedliśmy, innym, by
także i oni mogli zostać Damami i Rycerzami naszego Króla – Pana Jezusa.
Dama i Rycerz
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MOJE WAKACYJNE SPOTKANIE Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ
W JEJ SANKTUARIUM W SWARZEWIE
Pewien człowiek opuścił swój dom i wypłynął w morze. A
ponieważ był rybakiem, wypływał tak każdego dnia. Wypływał wraz ze swymi towarzyszami, aby zarzucić sieć. Ten
dzień nie miał być jednak zwyczajnym dniem. Oto w drodze załogę żaglowca zaskoczyła burza. Niebo pokryło się
ciemnymi chmurami, wiatr przybrał na sile, a fale stawały
się coraz potężniejsze i groźniejsze w swym ogromie. Nadciągnął straszliwy sztorm. Rybaków ogarnęło przerażenie.
Nie widzieli dla siebie żadnego ratunku! Wtedy jeden z nich
zaczął modlić się o ocalenie przed okrętową figurką Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Reszta załogi szybko poszła za jego
przykładem. Prośby ich zostały wysłuchane. Wkrótce znaleźli się na lądzie, a z morza resztkami sił wyłowili figurkę
Tej, której zawdzięczali życie. Statuetkę swej Wybawicielki
ustawili na pamiątkę ocalenia, w pobliżu wiejskiej studni.
Tam jaśniejącą blaskiem ujrzała ją miejscowa ludność Swarzewa. Tyle głosi legenda…
Wakacje już minęły dla większości z nas, a wraz z ich odejściem przyszedł czas na wspomnienia, czas zadumy nad
tym, jak spędziliśmy letnie dni i czas, by podziękować Bogu
za przeżyty odpoczynek, za ludzi, których spotykaliśmy na
swej drodze, za miejsca, które mogliśmy odwiedzić, za ciepłe dni, za wschody i zachody słońca, za noce rozjaśnione
blaskiem gwiazd, za wysokość gór, za szum morza i szmer
strumieni, za ciszę jezior i za piękno miast, za śpiew ptaków i za wiatr… podziękować za te dni… Każdy z nas zachował na pewno w sercu takie wspomnienie, za które
chciałby powiedzieć: „Panie Boże – dziękuję!”.
I ja mam wiele takich wspomnień. Podzielić się chciałam
jednym z nich – tym, które powraca do Swarzewa, w miejsce, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej z cudowną figurką Królowej Polskiego Morza. Istnieje
kilka podań, które mówią o pojawieniu się statuetki w Swarzewie. Jedno z nich - to które najbardziej pozostało w mej
pamięci – już we wstępie opowiedziałam.
Figurka początkowo znajdowała się na Helu, bo w Swarzewie nie było jeszcze kościoła. Neogotycki kościół w Swarzewie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiono w latach 1877-1880. Jest to trzecia z kolei świątynia zbudowana w tym miejscu. Jej wieża o wysokości 40 m. widoczna jest z drogi łączącej Puck z Władysławowem, z odległości ok. 10 kilometrów.
W Sanktuarium w Swarzewie zawitałam w połowie lipca,
w czteroosobowej grupce. Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem. W sposób szczególny wyrazić muszę swą
wdzięczność wobec pana Stanisława Wickiego, który od
ponad 40 lat pełni funkcję kościelnego i organisty Sanktuarium. Poświęcił nam dużo czasu, opowiadając historie
związane z kościołem w Swarzewie, pokazując nam jego
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wnętrze i zaskakując raz po raz błyskotliwymi
zagadkami. (Najprostsza z nich: „Gdzie można zobaczyć Matkę Boską w kapeluszu?”. Odpowiedź: Oczywiście w Swarzewie, na obrazie przy jednym z bocznych ołtarzy.). Jedną z historii opowiedział specjalnie dla mnie i mojej siostry, gdy tylko dowiedział się, że jesteśmy z Krakowa.
Ale najpierw wskazał na fresk, którego projekt powstał przed
II wojną światową, a namalowany został w latach 50-tych,
przedstawiający procesję świętych. Jedna postać spośród
nich – kobieta w koronie – wyróżnia się tym, że jako jedyna
namalowana została bez aureoli.
- Dlaczego ta święta jest bez aureoli? – zapytał pan Stanisław. Odpowiedziałam, że nie wiem. I wtedy zaczęła się opowieść:
„Kiedy w latach 70-tych odwiedził Swarzewo kardynał Karol Wojtyła, zapytał mnie kim jest ta święta bez aureoli. A
ponieważ – tłumaczył nam pan Stanisław – kardynał często
do mnie żartował, ja również, żeby nie być mu dłużnym odpowiedziałem żartem.
- No jak to, kto to jest?! Święta Jadwiga Śląska!
Kardynał milczał przez chwilę, a potem rozmawialiśmy już
o czymś innym. Dopiero, gdy wyszedł z kościoła wróciłem
do tematu fresku i przyznałem, że żartowałem.
- To kardynał nie wiedział, że to nie Jadwiga Śląska, a Królowa Jadwiga?!
Na te słowa kardynał Wojtyła natychmiast wrócił do kościoła. Polecił zrobić też zdjęcia wspomnianego fresku. Był to
bowiem jeden z licznych argumentów przemawiających za
beatyfikacją Królowej Jadwigi – fakt, że kult odbiera Królowa także nad morzem, że nie jest to jedynie kult regionalny.”
- I tak oto Pomorze ma swój mały udział w beatyfikacji Królowej Jadwigi – zakończył swe wspomnienia pan Stanisław.
(Dla przypomnienia dodam, że papież Jan Paweł II beatyfikował Królową Jadwigę przez zatwierdzenie kultu 31 V 1979,
a kanonizował 8 czerwca 1997 roku w czasie Mszy świętej
na Błoniach Krakowskich.)
Potem przyszedł czas na odsłonięcie figury. Zza podniesionego obrazu Madonny Tronującej ukazała się naszym oczom
cudowna figura Matki Bożej Swarzewskiej. Ma ona 52 cm
wysokości i 20 cm szerokości. Matka Boża trzyma Dzieciątko na lewym ręku, w prawej dłoni trzyma berło. Na skroniach Dzieciątka i Madonny osadzono złote korony.
Szybko niestety przyszedł czas, by pożegnać Swarzewo i ruszyć w dalszą drogę. W pamięci i w sercu pozostało wspomnienie pięknej drewnianej figurki Królowej Morza. I pozostała ufność, że kiedy i nad naszym niebem zbiorą się gęste,
ciemne chmury, kiedy przesłonią słońce i gdy i nas zaskoczy sztorm – Ona pomoże nam tak, jak pomogła błagającym Ją o ocalenie rybakom. Każdemu z nas pośród ciemności i burzy będzie zawsze jak latarnia morska wskazująca
właściwy kierunek drogi do Jezusa.
Patrycja
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MDM
MONIKA
DO
MŁODZIEŻY

MDM czyli MONIKA DO MŁODYCH
Chr ystus powiedział o sobie „ Jam
jest Alfa i Omega, Początek i Koniec.” (Ap 21,6) Te greckie liter y najbardziej kojarzą mi się jednak z naszym parafialnym ołtarzem. To tam
je właśnie zobaczyłam po raz pier wszy. Oczywiście ich symbolika jest
jasna jedynie w kontekście wspomnianego fragmentu z Księgi Apokalipsy.
Życie ludzkie jest jak grecki alfabet.
Liter y układają się w słowa, wydarzenia. Jest „alfa”(α) początek. Dla
człowieka początkiem jest poczęcie
(biologicznie zygota). Dla chrześcijanina – chrzest. Wtedy stał się
dzieckiem Bożym, a także parafianinem.
„alfa” to także jak gr. „agapen” – kochać. Miłość jest w życiu najważniejsza. Ale „kochać” to być bezinteresownym darem z siebie. Nawet wtedy gdy jest się jak podarunek, z którego nikt się nie cieszy i zostaje odrzucony w kąt. Miłość boli, powiedziała kiedyś Matka Teresa z K alkuty. Miłość boli – przypomina o tym
wizerunek Chr ystusa na krzyżu. Miłość boli, ale miłość nie pamięta. Jak
matka, która w bólu rodzi. Kiedy
cierpienie minie widzi jedynie piękno stworzenia i Boży dar w swoim
dziecku. Miłość jest odpowiedzialna, kocha całym sercem na dobre i
na złe. Miłość wyciąga pomocną
dłoń do potrzebującego (bo byłem
głodny a daliście Mi jeść, byłem
spragniony, daliście Mi pić…Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili. Mt 25,35;40)
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„Ôau” (Τ) – jak krzyż. Bo życie ludzkie złączone jest zawsze z krzyżem.
A l e t y l ko w c i e r p i e n i u r o d z i s i ę
prawdziwy człowiek.
„Chi” (X) jak Chr ystus. To właśnie
On ma przenikać moje i twoje życie.
Przyjaciel, któr y kocha każdego. Nawet tego, któr y od Niego odszedł bo
Bóg zawsze na nas czeka

Μ jak Mar yja (gr. Μαρια). W naszym
ołtarzu znajduje się także figura M.B.
Zwycięskiej, która przypomina nam
o tym, że Matka Chr ystusa jest także naszą Matką. To ona prowadzi nas
do Jezusa. Wstawia się za proszącymi.
Są także inne liter y. Układają się one
w takie słowa jak:
- miłosierdzie („eleos”). Jezus powiedział św. siostrze Faustynie, że
im większy grzesznik tym większe
jest Jego miłosierdzie.
- wiara („pistis”), dar od Boga pozwalający uznać Go za Stwórcę, któr y rządzi i kieruje światem.
- nadzieja („elpis”), to ona nie pozwala nam wątpić mimo różnych
trudności, problemów.
- wesołość, taka szalona, która rozpiera serce każdego z nas i pozwala
cieszyć się ze wszystkich najdrobniejszych radości i dziękować za nie
dobremu Bogu.
- świętość, cel każdego z nas. Ona
jest dla wszystkich. Nie tylko niektór ych. K ażdy z nas jest tym „specjalnym” powołanym do świętości. Bóg
chce nie tylko świętych kapłanów
czy zakonnice. Pragnie mieć także
świętych mechaników, którzy naprawiają samochody z miłością do drugiego człowieka, sprzątaczki, wkła-
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dające serce w zamiatanie i odkurzanie kurzy, uśmiechnięte sprzedawczynie, które dorzucą 20 dkg miłości do każdego grama szynki czy
kiełbasy, uczciwych policjantów, i
wielu innych. Ale najpierw was
uczciwych uczniów, którzy wkładają
całą swoją energię w naukę i sport,
nawet jeśli nie zawsze wychodzi.
Ostatnią literą naszego życia (choć
na pewno jest wiele innych, przez
które przemawia wiele razy cierpienie i trud) jest Ω („omega”). To koniec życia ludzkiego. Moment przejścia do wieczności. Ta litera świetnie obrazuje przejście bo sama wygląda jak brama. To obietnica dana
nam przez Jezusa. I choć często nasze liter y stawiamy tak nieudolnie to
On zawsze jest przy nas i jak Dobr y
Nauczyciel cierpliwie poprawia błędy i uczy jak żyć. Zaufaj Mu tylko!
RU

Z ŻYCIA WZIĘTE
O telewizji z przymrużeniem oka
Zapytano kiedyś Jana XXIII, czy jest
pozytywnie nastawiony do telewizji:
O tak, zwłaszcza od czasu kiedy zostałem papieżem i mogę samego
siebie w telewizji oglądać. Przywiązuję więc do telewizji wielkie znaczenie.
(na podstawie: „Święci (nie)święci” ks. Zygmunt Podlejski)
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PODPATRZONE – PODSŁUCHANE, CZYLI Z ŻYCIA PARAFII - NA WESOŁO
Małe jest piękne, ale go nie widać - Niektórzy mówią, że ks. Krzysztofa nie widać zza ołtarza, bo taki mały. Postanowił więc na wakacjach potrenować,
żeby móc kiedyś być wyższym. Nasz reporter podpatrzył próby (patrz zdj.).
Wrażenie – Pod kościołem rozmawiały
dwie panie. Pani Krysia wyrażała oburzenie zachowaniem ministrantów przy
ołtarzu. Jej koleżanka – Helusia stwierdziła: „Dobrze, że przyjdzie do parafii ten
ksiądz Straszak, bo już samym nazwiskiem zrobi na nich wrażenie (prawdziwe nazwisko nowego wikariusza to Starzak – przyp. Red.)
Przydatna przesyłka – Inne dwie panie
rozmawiały po niedzielnej mszy świętej: „Ty wiesz, że nam słoninę do parafii
przysłali?” – mówiła z zafascynowaniem
pierwsza. Gdy rozeszły się do domów
druga z nich zastanawiała się, po co nam
w parafii słonina...Naszym zdaniem
może być bardzo przydatna...
Promocja – Salon Skody, który mieści
się naprzeciw kościoła z uwagi na szczególne ulokowanie uruchomił specjalne
promocje. Można w nim zakupić Skody
w wersji: „Proboscz”, „Super – Diakon”
i specjalna wersja: „Combi – Pielgrzymka”. Zniżki dla parafian.
Kto u sterów za 4 lata? -Za kilka lat kolejne wybory. Już dziś jednak wiemy, że

Dziwni – Na kolonii w Ustroniu Morskim niektórzy z uczestników byli bardzo szczęśliwi. Swoją
radość wyrażali na różne sposoby. Spójrzcie na
zdjęcie...czy nie wyglądają uroczo? Więcej kolonii! A świat będzie „kolorowy”.

będziemy mogli wybierać ciekawe
„partie”. Oto niektóre z nich: „Oaza
i Sprawiedliwość”, „Liga Polskich
Ministrantów” oraz Stowarzyszenie
Emerytowanych Lektorów”. Ciekawe również są hasła kampanii „partii” i ich liderów np.: „Lektor – człowiek z charakterem”, „Będziemy
dumni z parafii”, „Skuteczni w liturgii – ministranci”. Oczywiście będą
to wybory do Rady Parafialnej...

„Pakerzy” – Podczas kąpieli niektórzy z uczestników kolonii (nie tylko) nałykali się zbyt dużo
wody z morza co dało efekty...

Kolejni nasi goście w ramach cyklu: „Znani i lubiani”
W specjalnym numerze naszej parafialnej gazetki witamy kolejnych gości naszego cyklu. Są nimi Robert i Piotruś.
Niejednokrotnie patrząc w stronę ołtarza wydawało się
Wam, że macie
jakieś problemy
Znani
ze wzrokiem, bo
i
po obu stronach
lubiani
stała ta sama
osoba. Dzisiaj
Was uspokajamy
– to dwaj bracia bliźniacy szalenie do siebie podobnie choć na boisku (bracia grają w KS Borek) jeden jest napastnikiem a drugi bramkarzem. My też mamy braci bliźniaków nie są tak słynni jak bracia
K...ale jakże sympatyczni.
Przecież w życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym
Z radosnymi pozdrowieniami Janusz, Mario i Paweł
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JESIENNY P O S Ł A N I E C d l a D z i e c i a k ó w
KOCHANI MALI CZYTELNICY !
Więksi, mniejsi, mali,
słuchajcie smyki.

Rok szkolny już przyszedł,
Nadeszła cudna jesień.
Pod stopami szeleszczą liście.
Nadszedł
Październik.
Minął szkolny, ciepły wrzesień.
Czas melancholii, uniesień.
.
Pastelowe barwy jesieni,
Niechętną myśl w szkole odmienią,
Zielenią, brązem, złotem, czerwienią.
Ożywią przykre „przedmioty”.
A więc Kochani do roboty!
Bądźcie Agnieszko, Kasiu, Jasiu!
Ołówkiem w rękach Bożych,
A wszystko pójdzie gładko i zrobić da się.

Znów Wam coś opowiem.
Warto? Sami ocenicie.

mnie drgnęło, zabolało. To było smutne wyznanie. Ogarniało ją przerażenie, co będzie z dzieciakiem, gdy mnie zabraknie? Gdy nie będzie jednego z nas rodziców? Jak sobie poradzi w życiu,
mając tak płytkie wiadomości, braki w nauce.
Dzisiaj nie da się żyć bez wykształcenia. I co to
za życie?
Powiecie- przesadzam? A jednak. Rodzice patrzą
bardziej w przyszłość. Dzieciak to na razie olewa. A może gdyby przyjrzał się tej rozmowie
gdzieś z daleka i ujrzał wyraz twarzy matki, i jej
drżący, pełen bólu, pretensji i troski głos? Czy to
by nim wstrząsnęło?
Powiecie, po co to pani pisze? Czy to coś zmieni? A może tak. Rozejrzyjcie się wokół siebie.
Masz kolegę, koleżankę, przyjaciela. I niech Cię
obchodzi jego los! Jeśli jest podobnym nieukiem
jak ten chłopak, to postaraj się dyskretnie wpłynąć nań. Jest wiele sposobów. A przyjaźń i koleżeństwo zobowiązują. Według dzisiejszej mody
każdy żyje swoim życiem. Ale ty nie chciej być
obojętnym. Raczej bądź ołówkiem w ręku
Boga, którym pisze co chce.
Zapamiętaj! W małym ciele silny duch.
Maria Rochowiak

Wybrałam się do jednego z lokali usługowych
na terenie naszego osiedla. Takie tam czesanie,
strzyżenie i coś jeszcze. Nie ważne. Ciekawym
okazało się opowiadanie jednej z pań. Nie ciekawe, raczej smutne. Jedno z jej dzieci, skądinąd bardzo miłe i ładne, grzeczne i przykładne,
niestety nie bardzo czuje wenę do nauki. Po prostu nie uczy się, gdzieś bywa, znika, nie wiadomo dlaczego i po co. Powiecie, też mi nowina!
Nie pierwsze i nie ostatnie! A jednak coś we
26
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KONKURS WYGRAJ 2 BILETY DO KINA!
Kochane dzieci mamy dla was dwa bilety do kina!!! Rozlosujemy je wśród osób które wezmą udział w konkursie. Wystarczy że:
1. Dobrze połączycie postacie z miejscem zamieszkania i postacie ze środkiem transportu
2. Wypiszcie na osobnej kartce właściwe połączenia między osobami a miejscami oraz między osobami a srodkami transportu,
do kartki przyklejcie kupon z Posłańca, lub wpiszczie swoje dane
3. Kartkę z odpowiedziami możecie wrzucić do skrzynki
z napisem "Posłaniec Zwycięskiej" umieszczonej w tyle kościoła
lub przekażcie ją księdzu lub siostrze na katechezie
4. W następnym numerze oglosimy zwycięzcę

KU P O N K
ONK
U R S O W Y N R 4/2005
KO
KU
Imię ................................. Nazwisko .......................................
Adres .........................................................................................
..................................................................................................
wiek: .........................................................................................
nr telefonu: ...............................................................................
..................................................................................................

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

Msze Św.: w Niedziele i Święta: 7 00, 9 00, 10 30, 12 00, 18 00 w dni powszednie: 6 30, 18 00
w kaplicy przy ul.Goryczkowej:
w Niedziele i Święta: 800, 10 30 , Pon.,Śr.,Ptk.: 17 00 (I piątek, I sobota miesiąca: 8 00 )
Kancelaria parafialna czynna :
poniedziałek 11.00 - 12.00
czwartek
11.00 - 12.00
16.00 - 17.30
piątek
9.00 - 11.00 - sprawy cmentarne

Sakrament Chrztu św.
w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielę miesiąca na Mszy św
św.. o godz. 10.30
10.30.
Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych we czwartek przed III niedzielą
o godz. 19.00 w sali obok kancelarii.
Poradnia Życia Rodzinnego: poniedziałki - godz. 18.30 - 20.00
Kursy dla narzeczonych: I, II, III i IV wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 20.00
Msza św. z modlitwą w intencji o poszanowanie życia w Ojczyźnie: I sobota miesiąca, godz.
18.00
Biblioteka: niedziela godz.10.00-12.00

W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ - KLINY BORKOWSKIE
Msze Św.: w Niedziele i Święta: 800, 1000, 1200 , 1900 w dni powszednie: 1830 ; kancelaria: Wt., Czw.: 17 00 - 18 00
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