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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXXVIII)

Kap³anów œwiêtych
zapotrzebowanie
Og³oszony przez papie¿a Benedykta XVI Rok Kap³añski
jest doskona³¹ okazj¹, aby spojrzeæ na codzienne ¿ycie tych,
którzy przewodz¹ wspólnocie wiernych. Nie bez znaczenia
ma tu równie¿ wybór patrona tego wydarzenia, a mianowicie
niezwyk³ego proboszcza z Ars œw. Jana Marii Vianneya.
Na ogó³ widzimy kap³anów w koœciele, podczas sprawowania sakramentów, w kancelarii lub szkole. W dzisiejszym
skomplikowanym œwiecie zaznacza siê bardzo wyraŸnie desakralizacja ¿ycia, zobojêtnienie, zeœwiecczenie, pêd za
bogaceniem siê za wszelk¹ cenê, duchowa schizofrenia i odrzucanie wszelkich moralnych autorytetów. £atwo poddaje
siê wiêc krytyce zarówno Koœció³, jak i jego kap³anów,
zapominaj¹c o modlitwie w ich intencjach, osobistych ofiarach i wyrozumieniu. Coraz wiêksze stawiane wymagania
duchownym rodz¹ pytanie, jak obroniæ jakoœæ i piêkno
kap³añskiego powo³ania na tle mia³koœci ¿ycia? Jakich
kap³anów potrzeba dziœ œwiatu, by nie by³o przemocy, wojen
i nienawiœci? Jak przepowiadaæ Ewangeliê, aby ludzie
chcieli jej s³uchaæ? Jedno jest pewne trzecie tysi¹clecie
chrzeœcijañstwa potrzebuje takich g³osicieli Dobrej Nowiny,
którzy bêd¹ staraæ siê prze¿ywaæ swoje kap³añstwo jako
szczególn¹ drogê do œwiêtoœci. Dlatego ka¿dy z kap³anów
powinien sobie codziennie uœwiadamiaæ, jak nieodzowna
jest mu osobista œwiêtoœæ, wyciszenie i kontemplacja. Ucieczka od krzyku i ha³asu. Œwiadomoœæ s³u¿by oraz œwiadomoœæ, i¿ na swojej duchowej drodze nie jest i nie pozostanie

Pan Józio i gazety
Gadka azorska
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chcia³a prosiæ Ciê,
M¹dre przys³owie ludowe mówi: z jakim przestajesz, takim
siê stajesz. Dotyczy to tak¿e gazet: zobaczysz u jednego
w rêce Gazetê Wyborcz¹, a u drugiego Goœcia, i ju¿ wiesz,
co o tych ludziach s¹dziæ. Rozpoznawanie ludzi jest niezwykle wa¿ne w sztuce ¿ycia. Przy tym zdarzaj¹ siê niejasnoœci,
albo i pomówienia. Rosjanom b³êdnie siê wydaje, ¿e przewrót bolszewicki zrobili im ¯ydzi i Polacy. Prawda zaœ jest
taka, ¿e zrobili j¹ zaprzañcy, którzy Boga nie mieli w sercu,
a duszê zaprzedali diab³u.
Skoro o diab³ach mowa, to wiadomo, ¿e nie œpi¹. Za ich
przyczyn¹ s³aby duchem mo¿e zb³¹dziæ i zaprzeæ siê ojca lub
matki. Nawet œw. Piotr mia³ moment s³aboœci, gdy po pojmaniu Jezusa zamiast dziewce odpaliæ ca³uj¿esz mnie
w podeszwê, ty, œlepa komendo, zalêkniony wyb¹ka³: nie
znam tego Cz³owieka. Zaprzañcem by³ Judasz, który sprzeda³
¯ydom Jezusa aby siê od Niego odci¹æ. Folksdojcze byli okrutni dla Polaków, nie chc¹c by ich ³¹czono z macierzystym
œrodowiskiem. Ubeccy oprawcy, te¿ bali siê identyfikacji
z tradycj¹ i z Bogiem ich ojców.
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sam, ale pomagaj¹ mu w uœwiêceniu wierni do których
zostaje pos³any, czynnie anga¿uj¹cy siê w ¿ycie parafii. Nie
ulega w¹tpliwoœci wymaganie, i¿ najpierw trzeba siê
samemu oczyœciæ, aby móc oczyszczaæ innych. Trzeba wci¹¿
siê kszta³ciæ, aby nauczaæ innych. Trzeba staæ siê œwiat³em,
aby oœwiecaæ innych. Trzeba byæ blisko Boga, aby przybli¿aæ
innych do Niego. Œw. Jan Maria Vianney mówi³: „Jak¿e
nale¿y op³akiwaæ ksiêdza, który odprawia Mszê jako zwyk³y
fakt! Jak¿e nieszczêsny jest ksi¹dz bez ¿ycia wewnêtrznego”.
Wszyscy jesteœmy powo³ani do nieustannego pog³êbiania
swojego ¿ycia duchowego. Dlatego ten Rok Kap³añski ma
„pomóc przede kap³anom, a wraz z nimi ca³emu Ludowi
Bo¿emu, w odkryciu na nowo i o¿ywieniu œwiadomoœci
niezwyk³ego, a przy tym niezast¹pionego daru £aski, jaki
pos³uga kap³añska stanowi dla tego, kto j¹ przyj¹³, dla ca³ego
Koœcio³a i dla œwiata, który bez realnej obecnoœci Chrystusa
by³by zgubiony” (Benedykt XVI). „Prywatne” ¿ycie kap³ana
jest czêsto ³atwym k¹skiem dla niepotrzebnych plotek
i pomówieñ. Dlatego „³aska i mi³oœæ, jak¹ kap³an czerpie
z o³tarza, obejmuje tak¿e ambonê, konfesjona³, kancelariê
parafialn¹, szko³ê, kaplicê, domy i ulice, szpitale, œrodki
transportu i spo³ecznego przekazu. Wszêdzie mo¿e kap³an
pe³niæ swoje pasterskie zadania. Na ka¿d¹ sytuacjê rozci¹ga
siê wp³yw sprawowanej przez niego Mszy œwiêtej oraz jego
duchowa wiêŸ z Chrystusem, Kap³anem i Hosti¹” – jak
czytamy w dokumencie Kongregacji do Spraw Duchowieñstwa „Kap³an g³osiciel S³owa…”. Niech ten nowy podarowany Rok £aski przybli¿a jak najbardziej wiarygodnie
kap³anów i wiernych do œwiêtej Tajemnicy, prowadz¹cej
przecie¿ do wiecznego zbawienia.
Eligiusz Dymowski OFM
Zaprzañcem nikt siê nie rodzi, zaprzañcem siê zostaje
z namowy Z³ego. Teraz te¿ pe³no takich, co zaparli siê Chrystusa lub ojczyzny, w obawie przed utrat¹ ³aski swoich
„postêpowych” guru. Tacy chc¹ pokazaæ, ¿e z Bogiem i z
Koœcio³em nie maj¹ nic wspólnego. W „postêpowym” œwiecie zaprzañców w dobrym tonie jest pluæ na ksiê¿y, a zw³aszcza
na Ojca Rydzyka, Radio Maryja i dzie³a przy nim wyros³e.
Wszystko to ze strachu przed identyfikacj¹ z duchowymi korzeniami. A do czego to prowadzi?
Józia, gdy w majtkach goni³ po Krowodrzy, a potem, gdy by³
ministrantem, uwa¿ano za porz¹dnego ch³opca. Nikogo nie
zdziwi³o, gdy próbowa³ dostaæ siê do seminarium. Gdy nic
z tego nie wysz³o, pêta³ siê tu i tam, jak okrêt bez kompasu.
Wtedy dopad³ go Kusy. Ni st¹d, ni zow¹d Józio zapragn¹³, aby
go nie ³¹czono z jakimb¹dŸ pobo¿nym œrodowiskiem. Biedak, nie
wiedzia³, ¿e „prowadzi” go Kusy i przerabia na swoje kopyto,
wprowadza w odpowiednie towarzystwo i podsuwa lekturê.
Tak wiêc pan Józef odrzuci³ Goœcia Niedzielnego i ród³o,
a upodoba³ sobie Tygodnik Powszechny i Gazetê Wyborcz¹.
Dziêki Gazecie odkry³ istnienie katolickiego „ciemnogrodu” i z
dum¹ poczu³ siê w szeregach „postêpowych” katolików na
jedynie s³usznych pozycjach, choæ s¹ one postêpowe tylko
z nazwy i w istocie na kilometr œmierdz¹ piekielnym dziegciem.
cd. na s. 2
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Informacje duszpasterskie

Biblioteka parafialna poleca

1.09. – Wtorek: o godz. 8 uroczysta Msza œwiêta na rozpoczêcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego 2009/2010.
3.09. – Czwartek: o godz. 9 udamy siê pos³ug¹ duszpastersk¹ do chorych naszej parafii. O godz. 16:30 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia, o godz. 17. Msza œwiêta w intencji
Ko³a Przyjació³ Radia Maryja.
4.09. – Pi¹tek: pierwszy pi¹tek miesi¹ca, spowiedŸ œw. dzieci
i m³odzie¿y o godz.16:30, o godz. 17. Msza œw. dla nich,
o godz. 18 Nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa, o godz. 18:30
Msza œw. w intencji Misji œw. i misjonarzy.
5.09. – Sobota: o godz. 21 spotkanie modlitewno-refleksyjne
„Wieczór z Janem Paw³em II”.
8.09. – Wtorek: Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
9.09. – Œroda: Wspomnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy,
patronki Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich w Polsce.
13.09. – Niedziela: o godz. 18 Msza œw. w intencji Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca.
14.09. – Poniedzia³ek: Œwiêto podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
15.04.–Wtorek:WspomnienieNajœwiêtszejMaryiPannyBolesnej.
18.09. – Pi¹tek: Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, patrona dzieci
i m³odzie¿y.
27.09. – Niedziela: Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Andrzej Listwan, Czy naprawdê ufam Tobie? Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk, Kraków 2009.
Bezgraniczna, ufna nadzieja pok³adana w Bogu, to postawa
bardzo trudna. Zak³ada jakiœ element psychologicznego ryzyka,
przed którym nasz intelekt siê wzbrania. Jest taka ¿ydowska
opowiastka, któr¹ przytoczê za ks. Rogowskim: „Gdy do rabina
przychodzi ¯yd i prosi o modlitwy w intencji deszczu, który
mo¿e jeszcze uratowaæ usychaj¹ce jarzyny, rabin powiada:
Icek, ja siê mogê pomodliæ, ale ty musisz ufaæ, mocno ufaæ, bo
bez tego nie bêdzie deszczu! Ale¿ rabbi, ja ufam! odpowiada ¯yd:
„ Icek,Icek,gdybyœ tyufa³,totybyœdomnie zparasolemprzyszed³”.
„Czy naprawdê ufam Bogu?” Tym pytaniem Andrzej Listwan zatytu³owa³ swój nowy, niedawno wydany, tomik poezji
i taki te¿ tytu³ nosi wiersz otwieraj¹cy niniejszy zbiorek. Utwór
ten ma charakter bardzo osobisty i nietypowy, jest jak¹œ
swoist¹ spowiedzi¹ Autora. Z wielk¹ skrupulatnoœci¹ przygl¹da siê on bowiem swemu sumieniu, bada czystoœæ myœli,
intencje uczynków, otwarcie przyznaje siê do s³aboœci i szczerze
wyznaje winy. Nie przywykliœmy do takich wierszy. Czytaj¹c ten utwór mo¿na nawet poczuæ lekkie za¿enowanie, lecz
zaraz przychodzi ogromny podziw dla odwagi Autora.
Mo¿na spytaæ, czemu s³u¿y taka publiczna spowiedŸ? OdpowiedŸ znajdziemy w kolejnych utworach, gdzie A. Listwan jawi siê jako cz³owiek prawy i uczciwy, ¿arliwy obroñca
wiary, ¿yj¹cy s³owem Bo¿ym na co dzieñ. Nale¿y nadmieniæ,
¿e jest on równie¿ wieloletnim dzia³aczem Akcji Katolickiej
w Krakowie. Zapewne wielkie umi³owanie prawdy, objawionej w Piœmie Œwiêtym sprawi³o, i¿ Autor wpierw
„dostrzega belkê we w³asnym oku, nim zauwa¿y drzazgê
w oku brata”. A tych drzazg jest wiele. Twórca piêtnuje
wszelkie z³o, panosz¹ce siê w dzisiejszym œwiecie, któremu
niewygodnie z Bogiem kroczyæ, w œwiecie, w którym antywartoœci, takie jak relatywizm, zw¹tpienie, zdrada, nieufnoœæ, wykorzenienie zast¹pi³y buduj¹c¹ wiarê, nadziejê,
mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ. Listwan jasno i zdecydowanie
opowiada siê po stronie ¿ycia a wszelkie rzeczy nazywa po
imieniu, tak jak na to zas³uguj¹. Doskonale rozumie, ¿e powinnoœci¹ chrzeœcijañskiej sztuki jest dawanie œwiadectwa,
g³oszenie prawdy, a tym samym ocalanie religijnej wra¿liwoœci spo³eczeñstwa. Do takiej te¿ postawy nas wzywa, bo od
niej zale¿y kszta³t obowi¹zuj¹cych norm kulturowych…R¹k nie
umywaj, gdy z³o ciê otacza / Nie naœladuj nigdy gestów pi³atowych. Du¿o w tych wierszach troski o ojczyznê i naród, o przysz³oœæ m³odych pokoleñ, du¿o têsknej modlitwy ale te¿ i zachwytu
nad piêknem stworzenia, przyrod¹ i pejza¿em: ¯egnasz nas piêknem wieczornej zorzy/ Rozlanej jak œwiat³o wiekuistych mocy/
Spogl¹dasz na ludzkie wykonane prace/ Na œwiat umêczony,
czekaj¹cy nocy/ W ciszy zachodu, gêstniej¹cym mroku/Przyjmij
wi¹zankê modlitewnych kwiatów/ Skruszonym przebacz,
opamiêtaj winnych/I pob³ogos³aw znu¿onemu œwiatu.
Barwne reprodukcje obrazów ks. biskupa Jana Szkodonia
oraz ks. Stanis³awa Kracika, doskonale harmonizuj¹ce z tekstami, stanowi¹ o dodatkowych walorach niniejszego wydania. To ju¿ drugi tomik poezji tego Autora, zawieraj¹cy,
podobnie jak pierwszy wiersze religijne, które, jak czytamy
we wstêpie „powsta³y w wyniku g³êbokich prze¿yæ duchowych, czêsto doœwiadczanych podczas modlitwy w koœciele”.
Polecam tê ksi¹¿kê wszystkim, lubi¹cym poezjê prost¹,
czyteln¹, bez niedomówieñ i bez doszukiwania siê treœci ukrytych miêdzy wierszami, jednakowo¿ poezjê g³êboko religijn¹, pisan¹ sercem, szczerze mi³uj¹cym Boga.
Poeta Wojciech Wencel w swoich szkicach o kulturze napisa³:
„Poezja która pozwala przemawiaæ wierze, otwiera ludzkie serca
na dzia³anie ³aski. Taka poezja wzorem liturgii – wi¹¿e ¿ycie,
nadaje mu sens i jak zaprawa murarska ³¹czy poszczególne elementy w ca³oœæ”. I taka w³aœnie jest twórczoœæ Andrzeja Listwana.
Opracowa³a Bo¿ena Migda

Pan Józio i gazety dc ze s. 1
Kszta³cony przez Kusego wkrótce mia³ tak silne pragnienie
postêpu, ¿e móg³ je ugasiæ tylko lektur¹ Nie i Trybuny, które
go „oœwieci³y”, ¿e wiara to ciemnota. Napompowany z³¹
moc¹, dla podniesienia statusu spo³ecznego wspi¹³ siê na
jedynie s³uszn¹ platformê postêpu, a to da³o mu nowe znajomoœci i obficie zwiêkszy³o dochody. Aby osi¹gn¹æ pe³niê
wolnoœci, czynnie wspar³ ruch gejów i lesbijek. Na zwieñczenie tych wysi³ków, po osi¹gniêciu potêpieñczej dojrza³oœci tak siê Józiowi piekielnie dobrze z³o¿y³o, ¿e „pe³n¹
wolnoœæ” zyska³ razem z AIDS-em.
Oczywiœcie, nie ka¿dy da siê diab³u tak g³upio sko³owaæ.
Przed takim biegiem spraw bezpieczne s¹ umys³y krytyczne,
zdolne do samodzielnego myœlenia. Aby nie wpaœæ diab³u
w ³apy pierwsza zasada mówi: b¹dŸ wyrazistym, czyli nie
wstydŸ siê korzeni. Nie bój siê prawos³awnych, protestantów
lub innych, którzy mówi¹ wprost kim s¹. Po prostu nie bój
siê ludzi mówi¹cych dobrze o swoich korzeniach: wierze
i ojczyŸnie. Natomiast, unikaj zaprzañców! Przyjrzyj siê
krytycznie gazecie, któr¹ czytasz i sprawdŸ, czy nie szydzi
z takich wartoœci jak Bóg, Honor i Ojczyzna, których powinieneœ broniæ jak ¿ycia. A jak ty na to reagujesz? Jesteœ oburzony
– to dobrze, boœ twardziel. Milczysz? – o, to s³abo, ju¿ Kusy
ciê bierze. Potakujesz, okazujesz aprobatê? – to jesteœ ju¿ ich.
Wtedy byle diabelski pacho³ek u¿yje ciê jak szmatê dla starcia resztek dobra, sumienia lub œladów Pana Boga, a ty mu
jeszcze wyli¿esz ³ajno z ogona w obawie, aby ktoœ nie
pomyœla³, ¿e ciê cokolwiek ³¹czy z czymœ dobrym, wielkim
i wznios³ym.
Pan Józio lekkomyœlnie odrzuci³ tê wiedzê. Na jego pogrzebie zjawi³ siê w komplecie ca³y œwiat „prawdziwego”
postêpu, a jego ingres do piekielnej kadzi obserwowa³a, bij¹c
brawo, ca³a piekielna starszyzna.
Andrzej Stoch
Pismo parafialne Nasza Wspólnota redaguje zespó³. Wydawany za
zgod¹ w³adz zakonnych. Nak³ad 1000 egz., rozprowadzany bezp³atnie.
Adres redakcji: Parafia Niepokalanego Poczêcia NMP, ul. J. Che³moñskiego 41, 31-318 Kraków.

Nasza Wspólnota, Nr 8 (172), sierpieñ 2009

Kolonia letnia w Tymbarku
sprawozdanie
Od 20 czerwca do 2 lipca dzieci i m³odzie¿ bra³y udzia³
w letniej kolonii w Tymbarku, organizowanej przez nasz¹
parafiê Niepokalanego Poczêcia NMP. Bra³o w niej udzia³
70 osób. Opiekê nad dzieæmi sprawowa³a 7 osobowa kadra
wychowawców (warto wspomnieæ, ¿e w górach przypada na
1 opiekuna 10 wychowanków): o. Klaudiusz Bartos OFM,
br. Serafin Broniowski OFM, p. Marta Bubak, p. Bart³omiej
Szmato³a, p. Teresa Olesiejuk, p. Maria Borkowicz i p. Katarzyna Oszustowicz. Miejsce noclegowe mieliœmy w internacie Szko³y im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
Dysponowaliœmy sal¹ gimnastyczn¹, salk¹ komputerow¹,
sto³em tenisowym, salk¹ bilardow¹, œwietlic¹ oraz mogliœmy
graæ na nowym boisku „orlików”.
Tak jak mieliœmy w planach, Tymbark mia³ byæ nasz¹
„baz¹ wypadow¹” w Tatry i Beskidy. Nie do koñca osi¹gnêliœmy cel ze wzglêdu na pogodê, która jednak nas nie odstraszy³a od podjêtych wezwañ. Pierwsz¹ wycieczkê
odbyliœmy ju¿ na drugi dzieñ. By³ to Nowy S¹cz (o³tarz
i muzeum papieskie) i Krynica. Niestety na szczyt Jaworzyny Krynickiej wyje¿d¿aliœmy kolejk¹ ze wzglêdu na pogodê.
Nastêpnym celem by³ w¹wóz Homole i Wysokie Ska³ki –
najwy¿szy szczyt Ma³ych Pienin. PóŸniej wyjazd do Zakopanego i przejœcie Dolin¹ Koœcielisk¹ do Smreczyñskiego
Stawu. Odwiedziliœmy tez Szczawnicê, z której grupa najbardziej odwa¿nych postanowi³a zdobyæ Sokolicê i Trzy
Korony. Pierwsze siê uda³o; Sokolica zosta³a przez nas
wziêta, niestety na Trzy Korony ze wzglêdu na rozszala³¹ siê
burzê nie wyszliœmy. Pozosta³ ma³y niedosyt, dlatego te¿
drugi dzieñ grupa odwa¿nych postanowi³a na wejœæ na
Zêzów, gdzie na szczycie mogliœmy pole¿eæ na zielonej trawce.
Mia³a byæ w planach Babia Góra, ale ze wzglêdów pogodowych
zmuszeni byliœmy zrezygnowaæ z wyjœcia na ni¹.
Oczywiœcie góry to jedno. Mieliœmy te¿ wiele innych
atrakcji. Wszyscy zapamiêtamy miejscowoœæ Mêcina, gdzie
wielu z nas po raz pierwszy spróbowa³o swoich si³ jazdy na
quadach. Ca³e popo³udnie by³o pe³ne emocji. No i oczywiœcie paintball, na którym doceniliœmy sprawnoœæ i poœwiêcenie ¿o³nierzy. Jazda konna by³a dla wszystkich niesamowitym
prze¿yciem. Ka¿dy z kolonistów pod okiem instruktora odby³
pierwsz¹ naukê jazdy. I oczywiœcie chrzest kolonisty. Wszyscy
ci, którzy pierwszy raz byli na koloniach musieli przejœæ tor
przeszkód, aby na koniec otrzymaæ dyplom „prawdziwego
kolonisty”. Nie zabrak³o te¿ sportu. Nasi ch³opcy rozegrali dwa
mecze z „miejscowymi”, na które przysz³o bardzo du¿o ludzi.
Pierwszy wygraliœmy 7:4, a drugi – to dosyæ wysoka pora¿ka –
9:2. Ale warto by³o powalczyæ.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ Wszystkim
Osobom, które wspar³y finansowo tê koloniê: Parafianom,
dziêki którym zebraliœmy na kolonie 2300 z³, ojcu proboszczowi Jackowi, który równie¿ pomóg³ nam finansowo,
oraz bra³ udzia³ w za³atwianiu wszystkich spraw. Dziêkujemy tak¿e tym Osobom, które nie chc¹ siê ujawniaæ,
a które ofiarowa³y dzieciom swoje pieni¹dze. Tak naprawdê bez Ich pomocy wiêkszoœæ z dzieci nie mog³aby wyjechaæ na odpoczynek. Z serca p³yn¹ce BÓG ZAP£AÆ za
Wasz¹ pomoc.
o. Klaudiusz Bartos OFM

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie
wtorki oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach
16-18.30.
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Mam piêkne wspomnienia
Spacerujê zat³oczonymi ulicami Krakowa z niemi³ym
uczuciem, ¿e czegoœ mi w tym piêknym mieœcie brakuje.
W rêce œciskam butelkê po soczku od Tymbarka z napisem
na zakrêtce: „Masz piêkne wspomnienia”. Przypadek?
Ma³o kto wie, ¿e taka miejscowoœæ jak Tymbark naprawdê
istnieje. Jest to piêkny zak¹tek na po³udniu Polski, ko³o Limanowej, otoczony polami, lasami i górami, gdzie dzieci
i m³odzie¿ z naszej parafii spêdzili trzynaœcie pierwszych dni
wakacji. Dobrze pamiêtam dzieñ, w którym przyjechaliœmy
pod nasz budynek: powietrze pachnia³o jeszcze pocz¹tkiem
lata, z nieba pada³ deszcz, a na twarzy ka¿dego uczestnika
goœci³ uœmiech pe³en optymizmu.
Pomimo pogody, która z pocz¹tku wcale nas nie rozpieszcza³a, nikt nie móg³ narzekaæ na nudê. Organizowaliœmy
turnieje ping-ponga, graliœmy w karty, w koœci, zajmowaliœmy siê przygotowaniami do prezentacji kolonijnych
grup, a popo³udniami chodziliœmy na halê, gdzie odbywa³y
siê mecze siatkówki i pi³ki no¿nej. A kiedy tylko zza chmur
wyjrza³o upragnione s³oñce chodziliœmy w góry.
Zdobyliœmy Paproæ, Jaworzynê Krynick¹ (wyje¿d¿aliœmy
tam gondol¹, otoczeni mg³¹ z czterech stron œwiata – niezapomniane prze¿ycie), Wysok¹ najwy¿szy szczyt Ma³ych Pienin, gdzie wychodziliœmy z przepiêknego w¹wozu Homole;
z cudownej Doliny Koœcieliska dotarliœmy do Smreczyñskiego Stawu w Tatrach Zachodnich, gdy¿ pogoda pokrzy¿owa³a nam plany dotarcia na Sarni¹ Ska³ê. Po zdobyciu
wymienionych szczytów, wiêkszoœæ mia³a doœæ chodzenia,
a reszta wrêcz przeciwnie. Najbardziej wytrwali i zakochani
w górach, mog¹ siê pochwaliæ dotarciem na Zêzów, czy pieniñsk¹ Sokolicê. Z tej ostatniej wracaliœmy uœmiechniêci,
mokrzy i bogaci w now¹ przygodê, z lekkim niedosytem, ¿e
pogoda uniemo¿liwi³a nam wyjœcie na najwy¿szy punkt
widokowy Trzech Koron.
Bo chodzenie po górach to magia. Cz³owiek jest taki ma³y
i s³aby w porównaniu z potêg¹ przyrody, a jednak po trudach
wspinaczki, dochodzi siê na szczyt. Czuje siê wtedy satysfakcjê. A jaki piêkny stamt¹d widok! Wszystkie problemy,
w¹tpliwoœci, niepowodzenia zostaj¹ w dole. Tam, w górze,
mo¿esz cieszyæ siê prawdziw¹ wolnoœci¹. Prze¿ywasz radoœæ wspinaczki. Pokona³eœ w³asne s³aboœci. Ka¿dy ma swój
Everest.
Nie tylko o górach warto tutaj wspomnieæ. Du¿¹ atrakcj¹
dla kolonistów by³ wyjazd do pobliskiej miejscowoœci,
Mêciny, gdzie ka¿dy spróbowa³ swoich si³ w pintballu, grze,
w której ubrani w wojskowe mundury, z karabinami na farbê
w rêku, mogliœmy poczuæ siê prawie jak ¿o³nierze, oraz na
quadach, pokonuj¹c wyznaczone tory. Chêtni mogli równie¿
pojeŸdziæ konno w ¯mi¹cej, pod czujnym okiem instruktorów. Niektórych ten piêkny sport, jakim jest jeŸdziectwo,
tak bardzo zachwyci³, ¿e zapowiedzieli regularn¹ naukê
jazdy konnej po powrocie do Krakowa. Tradycyjnie odby³
siê te¿ chrzest kolonijny, do którego przyst¹pi³y osoby
bêd¹ce na kolonii po raz pierwszy.
To tylko niewielka czêœæ wspomnieñ przywiezionych
z Tymbarku. Wiêkszoœæ jest w naszych sercach, gdzie pozostan¹ ju¿ na zawsze. Te trzynaœcie dni wystarczy³o, by
zawi¹za³y siê trwa³e przyjaŸnie na dobre i na z³e, by odkryæ
swoje pasje i poznaæ jedne z najpiêkniejszych miejsc
w naszym kraju. Dzia³o siê wiele. Z Tymbarku 2009 mam
piêkne wspomnienia. Bo to, co prze¿yliœmy jest nasze i nikt
nam tego nie zabierze.
„Ma³a”
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XXIX Piesza Pielgrzymka
Krakowska na Jasn¹ Górê

Pójdê do nieba piechot¹
„Jest zak¹tek na tej ziemi, gdzie powracaæ ka¿dy chce,
Gdzie króluje jej oblicze, na nim ciête rysy dwie.
Byœ w matczyn¹ jej opiekê odda³ siê”.
6 sierpnia 2009 roku z zamku królewskiego na Wawelu
wyruszy³a ju¿ po raz dwudziesty dziewi¹ty Piesza Pielgrzymka Krakowska, by po szeœciu dniach marszu z³o¿yæ
ho³d czêstochowskiej Czarnej Madonnie.
Piesza pielgrzymka jest niesamowitym prze¿yciem. Nie
chodzi tylko o wakacyjn¹ przygodê, by po powrocie mieæ co
opowiadaæ, ale o sprawy, na które wczeœniej nie zwraca³eœ
uwagi. Bo nagle stajesz siê bardziej œwiadomy swojego
cz³owieczeñstwa, ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Musisz
stawiæ czo³o wszystkim przeciwnoœciom napotkanym po
drodze: kapryœnej pogodzie, nieuniknionemu bólowi fizycznemu, czy zmêczeniu. Zaczynasz rozumieæ, jak cz³owiek
bez Boga jest s³aby. A ty, umocniony wiar¹ w Pana i pe³ny
jego mi³oœci, stawiaj¹c krok za krokiem, zbli¿asz siê do
Matki, której ofiarowa³eœ wszystkie niepowodzenia i w¹tpliwoœci. Droga na Jasn¹ Górê to wspania³y czas na ws³uchanie
siê w swoje serce, na poznanie w³asnej duszy, na radowanie
siê i podziwianie otaczaj¹cego nas œwiata. Bo pielgrzymka
to nic innego, jak odkrywanie na nowo samego siebie.
Niesamowitym jest fakt, jak du¿o osób decyduje siê pielgrzymowaæ do Czêstochowy. Setki zupe³nie odmiennych
ludzi (niekiedy nawet nie mówi¹cych jednym jêzykiem),
tysi¹ce ró¿nych intencji pielgrzymkowych, a we wszystkich
sercach bij¹cych jednakowym rytmem ten sam cel: Jasna
Góra. I chocia¿ zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ ludzie
m³odzi, nie ma podzia³u na „wa¿nych” i „mniej wa¿nych”.
Tworzymy jedn¹, wielk¹, szczêœliw¹ rodzinê, zwracaj¹c siê
do siebie „siostro” lub „bracie”. I zawsze mo¿na liczyæ na
wsparcie.
Wyruszaj¹c na pielgrzymkê trzeba by³o siê równie¿ nieco
poœwiêciæ. Bywa³y dni, kiedy wstawaliœmy bardzo wczeœnie
rano, by do³¹czyæ do pozosta³ych grup naszego cz³onu na
czas. Postoje miêdzy kolejnymi odcinkami trwa³y od pó³ do
pó³torej godziny i w tym czasie nale¿a³o za³atwiæ wszystkie
sprawy. Musieliœmy równie¿ tworzyæ zorganizowan¹ grupê,
poniewa¿ w tym roku grupa 7 liczy³a szeœæset osób, i zaufaæ
porz¹dkowym, którzy czuwali nad bezpieczeñstwem oraz
kierowali ruchem podczas marszu. W tym roku uda³a nam
siê te¿ pogoda; pada³o tylko w pierwszym dniu (przy wyjœciu
z Krakowa) i w ostatnim (do bram Czêstochowy).
Warto wróciæ uwagê na fakt, ¿e pielgrzymka, to nie tylko
ci¹g³e modlitwy, ale tak¿e œpiewy i tañce na czeœæ Pana, konferencje ojców, czy pogodne wieczorki, na których nie brakowa³o dobrej zabawy, œmiechu i szaleñstw. Ogó³em: nie
mo¿na by³o siê nudziæ.
Tegoroczna pielgrzymka wyruszy³a pod has³em Otoczmy
trosk¹ ¿ycie. Du¿o uwagi podczas drogi poœwiêcaliœmy temu
wielkiemu daru, jakim jest nasze ¿ycie dowód bezgranicznej
mi³oœci Boga do cz³owieka. Mówiliœmy o ¿yciu w ka¿dym
znaczeniu, poruszaliœmy tematy aborcji, eutanazji, ale tak¿e
dbania o nasz œwiat i œrodowisko, w którym ¿yjemy. ¯ycie
to tak naprawdê wartoœæ, o której mo¿na by by³o mówiæ bez
koñca. Nikt z nas nie dostanie drugiej szansy. Jest to dar
o charakterze typowo jednorazowym. Dlatego szanujmy je.
Otoczmy trosk¹ ¿ycie.
Podsumowuj¹c ca³¹ trasê, mo¿na by napisaæ, ¿e ca³e ¿ycie
ka¿dego cz³owieka, to pielgrzymka. Czasem nawet nie zda-
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jemy sobie z tego sprawy, bo codziennoœæ przys³ania nam
prawdziwy cel naszej ziemskiej wêdrówki. Ja musia³am
uczestniczyæ w pielgrzymce na Jasn¹ Górê, ¿eby to zrozumieæ.
Podczas pielgrzymki, jeden z braci, opowiedzia³ mi pewn¹
piêkn¹ historiê, któr¹ chcia³abym przytoczyæ.
Którejœ nocy przyœni³ siê pewnemu cz³owiekowi dziwny
sen. Œni³o mu siê, ¿e spaceruje z Panem Bogiem brzegiem
morza, a na niebosk³onie rozb³yskuj¹ sceny z jego ¿ycia.
Z ka¿d¹ ods³on¹ na piasku pojawia³y siê œlady stóp jedne
nale¿a³y do niego, drugie do Boga. Gdy zgas³a ostatnia
scena, mê¿czyzna obejrza³ siê za siebie i spostrzeg³, ¿e
wielokrotnie na œcie¿ce widaæ jedynie œlady jednej pary stóp.
Dzia³o siê tak w najtrudniejszych, najbardziej smutnych
chwilach jego ¿ycia. Zaniepokojony zapyta³ Boga:
– Panie, obieca³eœ, ¿e jeœli bêdê kroczyæ Twoimi œcie¿kami,
zawsze bêdziesz przy mnie. Tymczasem w najczarniejszych
momentach mojego ¿ycia, widzê na piasku tylko jedne œlady
stóp. Nie pojmujê, dlaczego opuœci³eœ mnie, gdy potrzebowa³em Ciê najbardziej?
– Najdro¿sze dziecko – odpar³ Bóg – za bardzo ciê kocham,
by ciê opuœciæ. W chwilach próby i cierpienia, tam, gdzie widaæ jedynie pojedyncze œlady, nios³em ciê na ramionach.
Tak naprawdê o pielgrzymce nie powinno siê pisaæ. To
trzeba po porostu prze¿yæ. Zapraszamy za rok!
Iwona „Maleñstwo”

„Podarujmy dzieciom lato
– Kraków 2009”
Od 20 do 30 lipca Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Ma³opolski w ramach akcji „Podarujmy dzieciom lato –
Kraków 2009” zorganizowa³o pobyt 70 dzieci z polskich
rodzin pochodz¹cych z Ukrainy, Bia³orusi i Królewca. Tak¿e
my, m³odzie¿ z Azorów, w grupie dziesiêcioosobowej,
towarzyszyliœmy im w poznawaniu i zwiedzaniu Krakowa.
Zostaliœmy bardzo mile powitani na Sali Obrad Miasta Krakowa. Stowarzyszenie ufundowa³o nam ubezpieczenia,
pobyt w parku wodnym, w kinie, w ZOO oraz kilka innych
wycieczek, jak na przyk³ad Wieliczka, w której zwiedzaliœmy kopalniê soli. Kolejnym miejscem, gdzie byliœmy,
by³a Czêstochowa i tak zobaczyliœmy obraz Czarnej Madonny, Bazylikê i Skarbiec. Bardzo ciekaw¹ atrakcj¹ by³ dla
nas poci¹g Papieski do Wadowic, gdzie mieliœmy okazjê
spróbowaæ „kremówek papieskich” oraz zobaczyæ Muzeum
– Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W ostatni
dzieñ odby³ siê rejs promem do Tyñca, wraz ze zwiedzaniem
klasztoru Ojców Benedyktynów. Pod koniec dnia zorganizowano dyskotekê, na której ¿egnaliœmy siê z nowo
poznanymi przyjació³mi. Nie by³o to ³atwe, poniewa¿
po³¹czy³a nas silna wiêŸ, lecz niestety, wszystko, co dobre,
szybko siê koñczy.
My, m³odzie¿ z Azorów, chcieliœmy bardzo podziêkowaæ
na samym pocz¹tku organizatorom, z panem dyrektorem
Wies³awem Misztalem na czele, za zaproszenie i obdarzenie
nas zaufaniem, naszym opiekunom, Marysi Flak i Paw³owi
Nale¿niakowi, za opiekê, wytrwa³oœæ i pomoc. Równie¿
wielkie podziêkowania kierujemy do Ojca Jacka, proboszcza
naszej parafii, oraz ojca Klaudiusza, dziêki którym mogliœmy
uczestniczyæ w tej akcji. Jeszcze raz za wszystko bardzo
dziêkujemy.
M³odzie¿ azorska
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek,
w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach 16-17. S¹
one okazj¹ dozapoznaniasiêzcelamiiformamidzia³aniaAkcji.

