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Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny
2016/2017. Zgodnie z zamysłem Konferencji Episkopatu
Polski hasło roku duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce
brzmi: „Idźcie i głoście”. Głównym bodźcem do naszych
działań duszpasterskich i katechetycznych będą
obchodzone przez nas rocznice 50 – lecie poświęcenia
kościoła parafialnego oraz 25 – lecie Koronacji obrazu
Matki Bożej Dziekanowskiej. Dodatkowe, ale ważne
tematy tego roku to 100. rocznica objawień Matki Bożej
w Fatimie oraz obchodzony przez Kościół w Polsce Rok
Świętego Brata Alberta. Wejdźmy w ten nowy rok pełni
nadziei oraz entuzjazmu, który udzielił nam się podczas
obchodzonych w lipcu ŚDM.

wszystkie dzieci z rodzicami oraz grona pedagogiczne
naszych szkół do udziału we wspólnej Eucharystii

WIECZÓR ŚW. JANA PAWŁA II

Jak co miesiąc o godz. 20.00 rozpoczniemy wieczór
bł. Jana Pawła II. Będziemy dziękować naszemu
patronowi za wspaniały czas wakacji, szczególnie
XXXVI Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

2 IX 2016 R. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek jeszcze od 17:00 będziemy
spowiadać młodzież i dorosłych. Msze Św. z
nabożeństwem wynagradzającym Najśw. Sercu Pana
Jezusa będą o godz. 7.00 i 18.00.

3 IX 2015 R. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Jest to również dzień odwiedzin chorych, których
odwiedzimy z Panem Jezusem od godz. 9.00. Rano
o 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy na
Eucharystię z nabożeństwem do Serca Maryi.

8 IX 2015 R. ŚWIĘTO NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przyjście na świat Maryi zapowiada rychłe narodziny
Zbawiciela. To piękne, maryjne święto Polacy nazwali
świętem Matki Bożej Siewnej i w tym dniu przynosili do
kościoła ziarno na zasiew, by je poświęcić. Zarówno po
rannej jak i po wieczornej Mszy św. poświęcimy ziarno
do siewu. MSZE ŚW. BĘDĄ O GODZ. 7.00; 9.00; 18.00.

11 IX 2016 R. CZUWANIE Z MATKĄ
BOŻĄ DZIEKANOWSKĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem na
czuwaniu wraz z Maryją. W tym miesiącu szczególnie
zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży. Będziemy
prosić o dobry, błogosławiony i szczęśliwy rok szkolny.
W tym miesiącu dzień ten wypada w niedzielę.
Program czuwania będzie następujący:
† godz.
15.30
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia
prowadzona przez Akcję Katolicką.
† godz. 16.00 Msza Św. następnie różaniec
prowadzony przez róże:
- Róża Św. Faustyny,
- Róża Matki Bożej Anielskiej,
- Róża Matki Bożej Fatimskiej,
- Róża Matki Bożej Różańcowej,
- Róża Matki Bożej Częstochowskiej.
† Po różańcu procesja maryjna wokół kościoła.

KALENDARZ LITURGICZNY
1 IX 2016 R. ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

W pierwszy czwartek od godz. 17.00 będzie
wystawienie
Pana
Jezusa
w
Najświętszym
Sakramencie, i okazja do adoracji żywego Boga oraz
do spowiedzi.
Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego będzie
w kościele parafialnym o godz. 8.30. Zapraszamy

14 IX 2016 R. ŚWIĘTO
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

Liturgia ten dzień określa mianem święta
Podwyższenia Krzyża Świętego, które na celu ma
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podkreślenie tajemnicy Krzyża, „na którym zawisło
Zbawienie świata”. Zastanówmy się w tym dniu,
jaką wartość ma Krzyż dla nas? Czy doceniam Krzyż?
Przybierzmy nasze przydrożne krzyże, młodzież
przygotowującą się do bierzmowania prosimy o
ubranie krzyży przy kościele: kl. II i III gimnazjum.
W tym dniu na Mszy świętej o godz. 18.00
uroczyście rozpoczniemy przygotowania młodzieży
do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy młodzież
z kl. I, II, III gimnazjum wraz z rodzicami na Mszę św.
a następnie na spotkanie organizacyjne przed całym
rokiem pracy.

A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa krzyż i ranę
Która otwiera Jego serce
W obronie krzyża stanę
PS. Ponieważ jak co roku 14 września przypada
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (obchodzone
bardzo uroczyście w klasztorze o. Cystersów w Mogile)
zamieszczamy z tej okazji tekst wiersza – piosenki
wyszukany w internecie. Dla zainteresowanych podaję,
że piosenkę tę można usłyszeć przez internet na You
Tube . Autor tekstu i muzyki jest nieznany.
(SD)

18 IX 2016 R. ŚWIĘTO
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Tego świętego Patrona dzieci i młodzieży czcimy
18 września. W tym roku przypada to święto w
niedzielę. W tym czasie modlimy się szczególnie za
dzieci, młodzież i wychowawców. Od młodzieży zależy
przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła. Pamiętajmy
także o trudnej i niedocenianej dziś pracy nauczycieli
i wychowawców. W takich i podobnych intencjach
będziemy się modlić na Eucharystii podczas święta
Stanisława Kostki.

Czas łaski w naszej parafii
W ciągu roku są dwa dni szczególnie ważne dla każdej
świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia.
Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin
- w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość
odpustowa. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła
jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu.
Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym;
przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem
przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie
może on służyć żadnym świeckim celom. Na straży
świętości świątyni stoi proboszcz, który jednocześnie
jest jej zarządcą z nominacji biskupa diecezjalnego.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar naszej świątyni, gdyż
w tym roku obchodzimy 50. rocznicę jej poświęcenia.
Tego aktu dokonał ówczesny Ksiądz Arcybiskup
Metropolita Krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież
św. Jan Paweł II. Przez te lata nasza świątynia piękniała
dzięki staraniom zaangażowanych parafian i kolejnych
kapłanów, począwszy od ks. Proboszcza Stefana
Muniaka. Wdzięczne Te Deum chcemy Bogu wyśpiewać
również za Koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej
Dziekanowskiej, której, staraniem księdza dziekana
Jana Cendrzaka, dokonał przed 25 laty, ks. Kardynał
Franciszek Macharski, a korony poświęcił 13 sierpnia
1991 r. św. Jan Paweł II. To nasza Pani Dziekanowska przez
te lata opiekuje się naszą parafią, przed Jej cudownym
obrazem wypraszamy powołania kapłańskie, modlimy
się za nasze rodziny, młodzieży dzieci. To Ona jest
wsparciem dla wszystkich chorych i cierpiących. Łącząc
te uroczystości pragniemy, aby ten czas obfitował w
szczególne łaski. Uroczyście rozpoczniemy ten czas w
niedzielę 25 IX 2016 r. wcześniej, przeżywając rekolekcje
(Triduum), których plan prezentujemy.
Niech ten czas przyniesie nam wiele łaski i pomoże
zbliżyć nasze rodziny i nas samych, do Boga i do naszej
wspólnoty parafialnej.
Triduum przed uroczystością 50-lecia poświęcenia
kościoła parafialnego i 25-lecia koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej.

20 IX 2016 R. TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA

Na Mszy Świętej o godz. 11.00 odbędą się
chrzty! Katecheza przedchrzcielna będzie w piątek
16.09.2016 r. po Mszy św.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA
NASZEJ ŚWIĄTYNI ORAZ
25-LECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU
M.B. DZIEKANOWSKIEJ

W niedzielę 25 IX 2016 r. uroczyście rozpoczniemy
rok jubileuszowy dla naszej parafii związany z
obchodzonymi rocznicami. Zachęcamy, by tak
zorganizować dla siebie czas, aby uczestniczyć w
tych ważnych i historycznych wydarzeniach. Więcej
szczegółów na ten temat w kolejnym artykule.

NIE ZDEJMĘ KRZYŻA

Nie zdejmę krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata
Nie zdejmę krzyża z mego serca
Choć by mi umrzeć trzeba
Choć by mi groził kat - morderca
Bo krzyż to klucz do nieba
Nie zdejmę krzyża z mojej duszy
Nie wyrwę go z sumienia
Bo krzyż szatana wniwecz kruszy
Bo krzyż to znak zbawienia
Nie zdejmę krzyża z mego serca
Choć by mi umrzeć trzeba
Choć by mi groził kat - morderca
Bo krzyż to klucz do nieba
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21 września – środa

kapłanem swego domowego ogniska; by matka rodziny
przekazywała swym dzieciom w słowach i postępowaniu
- Boga; by dzieci i młodzież swoją przyszłość budowali na
fundamencie Twojej Ewangelii.
Panie Jezu, prosimy Cię serdecznie, udziel nam
pomocy w odpowiednim przygotowaniu się na
dwudziestą piątą rocznicę koronacji Twojej i naszej Matki
w dziekanowskim wizerunku.
Matko Najświętsza, to Ty wydałaś dla nas na świat
Syna Bożego i wciąż nam Go przekazujesz na nowo.
Spraw, niech każdy parafianin otworzy przed Nim swoje
serce. Niech On pomoże nam poznać nasze własne błędy
i grzechy oraz udzieli sił do ich naprawy.
Dziekanowska Pani! Ty trzymasz na ręku Jezusa
Syna Swego. Ty najlepiej zrozumiałaś wielką godność
macierzyństwa. Naucz nas przyjąć z miłością każde
poczęte życie oraz naucz nas go bronić. Udziel pomocy
w tworzeniu atmosfery życzliwości w rodzinie, zakładzie
pracy, na ulicy.
Przebacz nam Matko, że mimo tylu łask jakimi nas tak
hojnie obdarzasz, mimo Twego nawiedzenia w cudownej,
wędrującej po świecie fatimskiej figurze, a także w kopii
cudownego jasnogórskiego Wizerunku, my wciąż za
mało kochamy Ciebie i Twego Syna. Przygotowując się
do tej wspaniałej rocznicy, musimy się zastanawiać, co
zmieniło się w naszym życiu przez te dwadzieścia pięć
lat, czy dziś jesteśmy bliżej Boga, czy jesteśmy bardziej do
Ciebie podobni niż w dniu koronacji Twego cudownego
wizerunku?
Matko cudownej przemiany, przemieniaj nasze serca,
pomóż każdemu z nas nawrócić się do Twego Syna,
byśmy zawsze ochotnie czynili cokolwiek nam każe Twój
Syn. Wlej w nasze serca nadzieję na lepszą przyszłość.
O to Cię gorąco prosimy nasza Dziekanowska Matko i
Królowo.

18:00 Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
po nabożeństwie – nauka dla młodzieży
20:30 Czuwanie i Apel Jasnogórski

22 września – czwartek

7:00 Msza św. z nauką ogólną
9:00 Msza św. z nauką ogólną
18:00 Msza św. z nauką ogólną
20:30 Czuwanie i Apel Jasnogórski

23 września - piątek

7:00 Msza św. z nauką ogólną
9:00 Msza św. z udzieleniem Sakramentu chorych
16:00 Msza św. z nauką dla dzieci
18:00 Msza św. z nauką ogólną – zapraszamy naszą
młodzież, która otrzymała sakrament bierzmowania w
poprzednich latach
20:30 Czuwanie i Apel Jasnogórski

24 września – sobota

7:00 – 8:00 Spowiedź
8:00 Msza św.
17:00 – 18:00 Spowiedź
18:00 Msza św.
20:30 Czuwanie i Apel Jasnogórski

25 września – niedziela – 50-lecie poświęcenia
nowego kościoła i 25-lecie koronacji
obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej
7:00 Msza św.
9:00 Msza św.
11:30 Suma
16.00 Msza Św.

ks. Łukasz

Amen

25 lat w koronie

Modlitwa przed rocznicą
Koronacji Matki Bożej
Dziekanowskiej

W lutym 1986 roku zacząłem proboszczowanie
w tej parafii. Nie było łatwo, jak wielu pamięta. I
tylko dzięki Matce Bożej Dziekanowskiej mogliśmy
rozpocząć owocną pracę duszpasterską w tej parafii.
Wspominam tamte lata, niełatwe, bo wielu z Was
myśląc jak najlepiej i pragnąc jak najlepiej, niestety nie
pomagali nam wtedy. Rozumiemy to dziś, ale wtedy
mieliśmy problem jak rozwiązać trudne problemy. Z
pomocą przyszła Matka Boża. Ona przyszła do naszej
parafii w XVI wieku. Poprzedni proboszczowie w
różny sposób próbowali znaleźć właściwe miejsce dla
tego czcigodnego obrazu. Starsi pamiętają te próby
znalezienia godnego miejsca w nowym kościele dla
tego cudownego Obrazu.
Gdy tu przybyliśmy zastaliśmy cudowny Obraz
Matki Bożej Dziekanowskiej w bocznej kaplicy, gdzie
jednak parafialnie nie bardzo chcieli podchodzić.
Mając wiele problemów postawiliśmy na Matkę Bożą.
W maju 1986 r. wynieśliśmy ten cudowny Wizerunek
z mrocznej kaplicy do nawy kościoła, sądząc, że

Jezu Chryste, Ty doskonale znasz człowieka i jego
potrzeby, trudności i kłopoty. Wiesz, jak bardzo każdy
z nas, ludzi pragnie radości, miłości i szczęścia. Aby te
wartości stały się naszym udziałem, już przed wiekami
przybyła do naszej parafii Twoja i nasza Matka - Maryja,
w tym cudownym, przed dwudziestu pięciu laty
koronowanym wizerunku. Przez całe wieki śpieszy nam
nie tylko z dobrą radą, ale również z pomocą i matczyną
opieką; taką samą, jaką otaczała Jezusa i Apostołów. Jej
pomoc jest dziś szczególnie potrzebna nam; ludziom
zapatrzonym w siebie, którzy w dążeniu do lepszego
życia jakże często negują Twoje przykazania.
Matka Najświętsza w dwadzieścia pięć lat po
koronacji pragnie dziś wciąż doprowadzić nas do
pełnej wolności dzieci Bożych. Pragnie przypomnieć o
ludzkiej godności; a także o tym, by każdy ojciec stał się
4
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Matka Boża będąc jakby bliżej nas może rozwiązywać
wszelkie trudne sprawy. Umieściliśmy ten cudowny
Wizerunek na bocznej ścianie. Zauważyliśmy wtedy
wielką radość z faktu, że Matka Boża była teraz tak
blisko ludzi. Urządzaliśmy dekorację wokół Obrazu, bo
tak zacny Obraz nie może tak sobie wisieć na ścianie.
Maryja zaczęła gromadzić i jednoczyć skłócony
lud. Coraz więcej ludzi gromadziło się przed tym
wizerunkiem, zwłaszcza na Nieustającej Nowennie.
Doświadczając szczególnej działalności Matki
Bożej, po dłuższej modlitwie zwróciłem się do Księdza
Kardynała z prośbą o uroczystą koronację Matki
Bożej w Dziekanowskim Wizerunku. Ksiądz Kardynał
Franciszek Macharski od razu wyraził zgodę na

wyzłocone korony dla Dzieciątka i Bożej Matki. Jeszcze
żyje p. Józefa Dziewońska, która była świadkiem tego
wydarzenia.
Obraz Matki Bożej poddano gruntownej restauracji.
Okazało się, że obraz ten był bardzo zniszczony.
Kilku calowymi gwoździami podziurawiono obraz,
przybijając srebrne sukienki poprzez płótno obrazu (do
deski umieszczonej z tyłu). Na całym obrazie były więc
dziury po tych gwoździach. Konserwatorka P. Dziekan
Katedry Sztuk Pięknych musiała cerować dziury po
gwoździach i następnie uzupełnić samo malowidło.
Równocześnie odrestaurowano srebrne tło i sukienki,
wymieniając kolorowe kamienie. Blisko przez rok ten
obraz był właśnie bez dekoracyjnych blach.
Rozpoczęto budowę ołtarza dla cudownego
Obrazu. Zbliżał się dzień koronacji. Zbudowano
konstrukcję i duże schody na antresolę, a na niej ołtarz
koronacyjny. Cały poprzedzający tydzień mocno lało.
Przygotowując miejsce koronacji, modliliśmy się, by
deszcz ustał.
Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany dzień
koronacji. Od samego rana świeciło piękne słońce.
Jakżeż już za to byliśmy wdzięczni Matce Najświętszej,
której Obraz wynieśliśmy z kościoła i umieściliśmy go
na ołtarzu koronacyjnym. Na placu koronacyjnym
zgromadzili się licznie tłumy wiernych, wielu kapłanów
i biskupów.
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski uroczyście
odprawiał
Mszę
św.
koncelebrowaną.
We
wprowadzeniu dłużej przemawiał Ks. Proboszcz,
przedstawiając historię kultu cudownego Obrazu
oraz witając zebranych. W Uroczystości Koronacji
uczestniczyli Księża Biskupi: Ks. Bp Józef Rozwadowski,
były Ordynariusz diecezji łódzkiej, sufragani krakowscy;
Ks. Bp Stanisław Smoleński, Ks. Bp Albin Małysiak,
Ks. Bp Jan Szkodoń oraz Ojcowie Opaci; z Mogiły i ze
Szczyrzyca, Przedstawiciele Kapituły Metropolitalnej z
Krakowa, Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa,
licznie zebranego duchowieństwa diecezjalnego i
zakonnego z diecezji krakowskiej, tarnowskiej i spoza
ich granic, a także licznych pielgrzymów i Parafian.
Wreszcie Ksiądz Kardynał NAŁOŻYŁ UROCZYŚCIE
ZŁOCISTE KORONY NA GŁOWY DZIECIĄTKA JEZUS I
MATKI BOŻEJ. Na ten moment Koronacji Matki Bożej
Dziekanowskiej oczekiwali wierni przez całe wieki.
Wielka radość ogarnęła całą parafię.
Po Mszy św. uroczyście procesjonalnie księża
koncelebransi wnieśli Obraz do kościoła.
Odtąd uroczyście przeżywaliśmy każdą kolejną
rocznicę. Szczególnie uroczyście przeżywaliśmy
okrągłe rocznice koronacji (5,10,15 i 20) przygotowując
się zwykle przez parę miesięcy i przez rekolekcje.
Rocznicowe Msze św. zawsze celebrowali kardynałowie
czy biskupi.
Do sanktuarium zaczęły różnymi drogami,
najczęściej drogą internetową, napływać prośby do
Matki Bożej. Ciekawe, że najczęstszą prośbą była
prośba o dar rodzicielstwa; macierzyństwa i ojcostwa.
Często też przyjeżdżali do naszego sanktuarium młodzi
rodzice z dzieckiem, które tu zostało wyproszone.
Przyjeżdżali dziękować za wielki dar…

koronację. Byłem bardzo wdzięczny Bogu i oczywiście
Księdzu Kardynałowi. Ustaliliśmy datę i rozpoczęliśmy
przygotowanie do tej wielkiej uroczystości. Przeszło
rok trwało to przygotowanie. Wierni gromadzili się
coraz liczniej na Nieustającej Nowennie i na każdym
Maryjnym nabożeństwie. W miarę zbliżania się czasu
koronacji wykorzystywaliśmy każde Maryjne święto,
by gromadzić się przed cudownym Obrazem. Co
miesiąc 11-tego każdego miesiąca za każdym razem
inny biskup odprawiał Mszę św. Składano różne
postanowienia, wota i ofiary Matce Bożej. W religijnej
prasie zamieszczaliśmy artykuły przybliżające różnym
czytelnikom naszą Matkę. W Rzymie udało się nagrać
w Radio Watykańskim wyczerpującą informację o
naszej parafii i naszej Matce Bożej.
W sierpniu 1991 roku będąc w Polsce Ojciec
Święty Jan Paweł II (dziś już święty) w kaplicy Kurii
Metropolitalnej poświęcił odnowione i pięknie

ks. Jan Cendrzak

5

Matczyne Królestwo, Wrzesień 2016

METROPOLITA KRAKOWSKI
2542
Kraków, dnia 29 września 1998 r

uroczystości koronacji naszej Matki Bożej Dziekanowskiej,
był apel naszego Proboszcza, wówczas ks. Jana
Cendrzaka, aby dla uczczenia koronacji podejmować
osobiste deklaracje. Ponieważ byłem wtedy na
emeryturze postanowiłem, że będę codziennie
uczęszczał na Mszę Świętą. Dzisiaj dziękuję Bogu i
Matce Bożej za zdrowie i tę łaskę wypełniania tego
przyrzeczenia przez te 25 lat. Często pozostaję na drugą
Eucharystię, aby modlić się za tych, którzy oddalili się od
Boga i Kościoła.

Dekret

erygujący Sanktuarium Macierzyństwa NMP
w Dziekanowicach
Dla uczczenia Najśw. Maryi Panny niniejszym
eryguję stosownie do kan. 1230 KPK - Sanktuarium
Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach.
W kościele parafialnym w Dziekanowicach znajduje
się obraz Matki Bożej, wyrażający w szczególny sposób
tajemnicę Jej Macierzyństwa, który już od trzech wieków
cieszy się wielkim kultem wiernych w Dziekanowicach
i okolicy. Gromadzące się przed nim rzesze wiernych
wypraszają u Matki siłę i radość do przebycia trudnej
drogi w ziemskiej wędrówce do Ojca. Obraz ten został
przeze mnie ukoronowany koronami biskupimi dnia 29
września 1991 r.
Ufam, że akt ustanowienia Sanktuarium przyczyni
się do jeszcze większej czci Matki Bożej w tajemnicy Jej
Macierzyństwa.
Polecam również przygotować Statuty Sanktuarium,
zgodnie z kan. 1232 KPK.
Nowemu
Sanktuarium
i
wszystkim
do
niego pielgrzymującym udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.

Ludwik Dziewoński

Niech będzie Bóg
uwielbiony…
Od kilku tygodni żyjemy dobrymi, wzruszającymi
wspomnieniami tego, co przeżyliśmy niedawno, podczas
Światowego Dnia Młodzieży w Polsce i Krakowie, a my
szczególnie w naszej parafii Dziekanowice. Długo jeszcze
będziemy wracać do tego wydarzenia, bo ono zapisało
się głęboko w naszej osobistej i zbiorowej pamięci. Tej
pamięci cały czas towarzyszy uczucie wdzięczności Bogu
za to, że pozwolił nam dożyć takiej chwili i że to wielkie
święto wiary całego Kościoła przeżyliśmy bezpiecznie,
w atmosferze radości i nadziei. Młodzi z całego świata
powrócili już do swoich krajów i domów, ale teraz –
jesteśmy przekonani – ich duchowe doświadczenie
zacznie się pogłębiać i przynosić dobre owoce w życiu
codziennym, w podejmowanych życiowych decyzjach,
w wyborze drogi miłości i służby. Zachowując w dobrej
pamięci to wszystko, co nas spotkało, dzisiaj w sposób
szczególny pragniemy podziękować Panu Bogu za dobro
związane ze Światowym Dniem Młodzieży.
Pragniemy na początku wyrazić wdzięczność
wszystkim wolontariuszom z parafii, którym przewodziła
Małgorzata Włoch. Ich otwarte serce, nieprzespane noce,
pełne entuzjazmu i otwarte serce pozwoliło naszym
gościom (około 1000 osób) czuć się u nas jak u siebie
w domu. Dziękujemy tym, którzy wspierali naszych
wolontariuszy pomagając w transporcie, wyżywieniu i
wielu innych sprawach. Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim,
którzy przyjęli pielgrzymów pod swój dach. Dziękujemy
za cierpliwość, którą często musieliśmy okazywać oraz
za wszelką pomoc. Pamiętamy również o naszych
Strażakach z parafii, którzy bardzo ochoczo podejmowali
służbę przy kościele oraz przyjmowali pielgrzymów w
strażnicy na nocleg. Bóg zapłać tym, którzy organizowali
nocleg pielgrzymów w obiekcie sportowym LKS
Dziecanovia oraz Folwarku Zalesie. Dziękujemy
dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej z Winiar za
ugoszczenie prawie 200 pielgrzymów z Polski.
Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich dziełach.
Pragniemy aby to dobre dzieło, które rozpoczęło się
w naszych sercach poprzez ŚDM trwało i się rozwijało.
Dlatego zapraszamy młodzież naszej parafii na
spotkania formacyjne, które będziemy wraz z naszymi
wolontariuszami organizować w każdy 2. i 4. piątek
Ks. Łukasz
miesiąca o godz. 19.00. 			

Ukoronowana Matko Boża Dziekanowska wspomagaj
mnie i nie opuszczaj.

Świadectwo uczestnika
koronacji
Z wielką rzeczywistością , wzruszeniem i zadumą
wracam często myślami do tych dni przed 25 laty,
kiedy to 29 września 1991 roku ks. Kardynał Franciszek
Macharski koronował papieskimi koronami naszą Matkę
Bożą Dziekanowską i Jej Syna.
Co złożyło się na to, że wydarzenie stało się w moim
życiu tak niezwykłe i ważne? Otóż wiele jest ku temu
powodów ale do takich szczególnych zaliczam dwa.
Pierwsze, to na pewno zawierzenie mnie Matce Bożej
przez moich rodziców. Potwierdzeniem tego jest wiele
przykładów, wydarzeń w moim życiu kiedy – ufam w
to mocno – Matka Boża uchroniła mnie od kalectwa, a
może i śmierci czy też popełnienia ciężkiego grzechu.
W młodości w kościele na nabożeństwach stawałem
zawsze blisko ołtarza, Taki był wówczas zwyczaj – nakaz.
Później, w życiu dorosłym, przebywałem zawsze gdzieś z
tyłu kościoła lub na chórze. Kiedy moja ukochana mama
Teresa uległa wypadkowi i zmarła 21 lipca 1978 roku, to
na drugi dzień, w święto Marii Magdaleny, Matka Boża
Dziekanowska na Eucharystii przywołała mnie przed
swój obraz i tak jest po dzień dzisiejszy.
Drugim powodem tak głębokiego przeżywania
6
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Poniedziałek 25 lipca był dla nas bardzo
wyczekiwanym dniem. To właśnie wtedy, wszystkie nasze
pomysły, które dotąd widzieliśmy tylko w wyobraźni,
stały się rzeczywistością. W każdej parafii już od samego
rana trwały intensywne przygotowania do przyjęcia
pielgrzymów. Zapełniły się punkty informacyjne, na
ulicach zrobiło się kolorowo od flag i banerów, parafie
zostały przyozdobione, a każdy mieszkaniec stał się
Gospodarzem tego wydarzenia. Jeśli ktoś potrzebował
pomocy, mógł bez problemu udać się do punktów
informacyjnych lub poprosić o pomoc wolontariuszy,
którzy w swoich niebieskich koszulkach, zabiegani, ale
szczęśliwi dopinali wszystko na ostatni guzik.
- „Pomimo długiej podróży i zmęczenia, Pielgrzymi
rozdawali swoją radość już od pierwszych sekund
naszego spotkania. Pomysłowość na oryginalne
powitanie i entuzjazm pielgrzymów zaskakiwał nas coraz
bardziej! W pewnej chwili słychać było, że ktoś śpiewa
hymn ŚDM… Tak, to młodzi z jednej z grup wyciągnęli
z autobusu.. keyboard i skrzypce, śpiewając razem z
nami hymn ŚDM! Inni zapraszali do wspólnego tańca
belgijskiego obok autobusu. Pomysłom nie było końca!” wspomina Zosia, Przewodnicząca Komitetu Parafialnego
z Dobczyc.

swój sposób, aby się porozumieć”- opowiada Ania,
wolontariuszka ŚDM z Dobczyc.
- „W każdej wsi mieliśmy tzw opiekunów, w moim
przypadku były to 2 wolontariuszki: Natalia i Kamila, do
których mogłam zawsze zadzwonić i zapytać praktycznie
o wszystko. Kilka dni przed przyjazdem pielgrzymów
wiedzieliśmy już, że będą u nas goście z Kolumbii,
Ekwadoru, Argentyny, Dominikany, Hiszpanii, jak również
z Rosji. Pielgrzymi przyjeżdżali do naszej parafii od
poniedziałku. Wolontariusze bardzo sprawnie rozsyłali
ich spod kościoła do miejsc zakwaterowania. Dzwonili
stopniowo do gospodarzy, lub sami organizowali
dowóz do wiosek. Gościłam u siebie 4 Kolumbijczyków
i 3 Argentyńczyków, ale mimo że nie znam zupełnie
hiszpańskiego, nie było kłopotów z komunikacją.” wspomina mieszkanka parafii Dziekanowice.
- „Najbardziej utkwiła mi w pamięci ta niepowtarzalna
atmosfera panującą między pielgrzymami a młodzieżą.
To niesamowite, że ludzie z całego świata, którzy widzę
się pierwszy raz w życiu, są dla siebie tak życzliwi” - mówi
Natalia, wolontariuszka z Węglówki.
- „25 lipca przybyli do nas pielgrzymi z Austrii
oraz z Niemiec. Mieszkańcy przyjęli ich bardzo
serdecznie. Z rozmowy z młodymi ludźmi wynikło, że
są bardzo zaskoczeni tak dobrymi warunkami pobytu,
uprzejmością, hojnością ze strony rodzin. Pomimo
różnych języków dogadywali się wszyscy, ponieważ
wszędzie panował język Miłosierdzia do drugiego
człowieka„ - podsumowuje Komitet Parafialny z
Raciechowic.

Grupy przyjeżdżały o różnych porach. W parafiach
naszego dekanatu gościliśmy pielgrzymów z Austrii,
Niemiec, Ekwadoru, Włoch, Hiszpanii, Kolumbii, Brazylii,
Kostaryki, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz różnych
zakątków Polski. Trudności z porozumiewaniem
zostały rozwiane już przed przyjazdem, ponieważ dla
każdego mieszkańca przyjmującego pielgrzymów,
zostały opracowane słowniczki zawierające zwroty
w poszczególnych językach. W wielu parafiach
przygotowano również oznaczenia domów, by
pielgrzymi bez problemu trafili do Rodziny, która gościła
ich na czas ŚDM.
- „Bardzo miłym obrazem, jednym z wielu, który mam
w pamięci był pierwszy dzień przyjazdu grup. Nie da
się zapomnieć ich uśmiechów, radości, a także widoku
rodzin, które czekały, aby zabrać ich do swoich domów.
W bardzo wielu przypadkach zdawać się mogło, że
język mógł stanowić dużą barierę, ale wszyscy znaleźli

- „Mimo przyjazdu grup do rodzin około 23:00
wszyscy przedstawiciele rodzin czekali cierpliwie
na wyznaczonym miejscu. Sukcesywnie przez 7 dni
transportowali
pielgrzymów do miejsca zbiórki,
dawali im zawsze za duże śniadania” - opisuje Marcin,
Przewodniczący Komitetu Parafialnego z Wiśniowej.
Choć ten dzień był dla wszystkich wymagający,
to był najpiękniejszy – atmosfera, która zapanowała
w tym czasie w sercach zarówno wolontariuszy jak
i mieszkańców trwa do dziś! Jedną z myśli tamtego
dnia było, że jeśli tak ma wyglądać cały tydzień, to
chcielibyśmy, aby ten tydzień trwał wieki i nigdy się nie
kończył!
Wtorek 26 lipca to dzień, w którym większość
pielgrzymów była już z nami. W parafiach naszego
dekanatu pojawiło się kilka tysięcy radosnych
pielgrzymów, których można było poznać po
charakterystycznych, żółtych, czerwonych lub niebieskich

To było to, na co czekaliśmy!
Podsumowanie Światowych Dni
Młodzieży w Dekanacie Dobczyce
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plecakach ŚDM. Był to dzień nieco luźniejszy, który
został przeznaczony na spędzenie czasu z Rodzinami
oraz zwiedzenie naszych miejscowości. Pod koniec
dnia w parafiach przygotowano specjalne spotkania
modlitewne, Adoracje oraz inne wydarzenia kulturalne
i integracyjne. Wolontariusze przygotowywali teren na
katechezy, a mieszkańcy z radością obserwowali uliczki
pełne uśmiechniętych pielgrzymów. Gorącej atmosfery
tych spotkań nie ostudził nawet padający deszcz.
- Rodziny zaprzyjaźniły się ze swoimi gośćmi. Razem
zwiedzali okolice, urządzali ogniska integracyjne,
śpiewali, rozmawiali - wspominają członkowie Komitetu
Parafialnego z Raciechowic.
- Pielgrzymi byli bardzo zadowoleni z pracy całego
komitetu, gościnności rodzin i pejzażu Lipnika. Niektórzy
pielgrzymi w zachwycie wykonywali zdjęcia... zwierzętom
domowym - opisuje Andrzej, wolontariusz z Lipnika.
- Pielgrzymi wywołali bardzo pozytywne wrażenie
na mieszkańcach parafii, zwłaszcza poprzez kulturalne
zachowanie i dobrą zabawę podczas wtorkowego
festiwalu - wspomina Marcin, Przewodniczący Komitetu
Parafialnego z Wiśniowej.
W Krakowie w tym dniu można było wziąć udział w
Mszy Otwarcia, która pod przewodnictwem ks. kard.
Stanisława Dziwisza, uroczyście rozpoczęła Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie. To pierwszy dzień, w którym

rozerwać, wypocząć i poznać nowych wspaniałych
ludzi - wspomina Paweł, Lider Animacji Duszpasterskiej z
Kornatki.
- Ten poryw szczęścia, radości, wiary, zabawy,
uśmiechów był oszałamiający i porywający. Pewnie nie
jednemu starszemu człowiekowi w tym czasie ubyło
trochę lat. To było dla wszystkich bardzo „ zarażające”, w
pozytywnym znaczeniu. Tłumy ludzi na ulicach z flagami
swoich państw, przybywających z całego świata młodych,
maszerujących czasami w deszczu, niepogodzie. To na
pewno było dla innych przykładem, dla mnie budujące.
Pokazywało, że Kościół jest też młody- komentuje Michał,
mieszkaniec Dobczyc.
Czwartek 27 lipca to dzień, w którym większość
z nas mogła udać się po katechezach do Krakowa, by
uczestniczyć w przywitaniu Ojca Świętego. Panująca tam
atmosfera była nie do opisania.
- „Już od początku nasza podróż do Krakowa była
pełna przygód. W deszczu, dosłownie na ostatnią
chwilę „wskoczyliśmy” do autobusu wyjeżdżającego z
naszego Punktu Transportowego i razem z „naszymi”
pielgrzymami udaliśmy się na parking znajdujący się
na ul. Wielickiej, a następnie autobusem miejskim
podjechaliśmy bliżej miejsca spotkania. Podróż była
ciasna, duszna, ale absolutnie nie nudna! Zupełnie
spontanicznie rozpoczęliśmy śpiew hymnu ŚDM, który

krakowskie Błonia wypełniły się młodymi ludźmi, którzy z
radością oczekiwali na ten czas.
Środa 26 lipca rozpoczęła się bardzo pracowicie,
ponieważ w tym dniu rozpoczęliśmy cykl 3-dniowych
katechez z biskupami. W naszym dekanacie katechezy
odbywały się w Dziekanowicach (j.hiszpański)
oraz w Dobczycach (j.niemiecki). Od rana punkty
transportowe były zapełnione pielgrzymami udającymi
się do kościołów. Idąc przez miejscowości mijaliśmy
pielgrzymów, którzy radośnie śpiewając, machali i
pozdrawiali mieszkańców przybijając im piątki. Podczas
katechez mogliśmy zaobserwować zarówno skupienie
pielgrzymów na skierowanym do nich słowie, ale i radość,
która udzielała się wszystkim poprzez pieśni i animacje
przygotowaną na tę okazję. Zarówno w Dobczycach jak i
w Dziekanowicach słyszeliśmy wykonanie hymnu ŚDM w
różnych językach. Po katechezach i ciepłym posiłku, który
spożyliśmy u lokalnych restauratorów, rozpoczęliśmy
Festiwal Młodych, który zgromadził cały dekanat na
terenie wokół sceny nad Rabą w Dobczycach.
- Można było pomodlić się, przeżyć wspólnie z innymi
ludźmi wydarzenia, na które czekaliśmy. Ale również

zaczęli z nami śpiewać inni pielgrzymi, przejeżdżające
obok nas autobusy, były pełne radosnych pielgrzymów
machających do nas zza szyb. Atmosfera panująca
w Krakowie z każdym kilometrem zaskakiwała nas
coraz bardziej, im bliżej miejsca wspólnego spotkania,
tym więcej radości, śpiewu. Byli tacy, którzy w
drodze na Błonia śpiewali, klaskali, grali piosenki na
różnorakich instrumentach, byli również tacy, którzy
na widok munduru policjanta krzyczeli na całe gardło
„komendanten, foto plis!”, ustawiając się do zdjęcia z
próbującymi zachować powagę policjantami. Jednego
byliśmy pewni - Kraków nigdy nie był taki radosny!” podsumowują wolontariusze z Dziekanowic.
Błonia wypełnione były mnóstwem flag, które
dumnie prezentowali Pielgrzymi z całego świata.
Wszyscy wspólnie tańczyli i nawet pomimo deszczu
nikomu nie schodził uśmiech z twarzy. Tłum wiwatujący
na całe gardło „Papa Francesco!”, ogromne wzruszenie,
wdzięczność. Każdy moment wypełniony był masą
emocji. Ciężko opisać słowami, jak ważne dla każdego
z nas było to spotkanie. Spotkanie, na które czekaliśmy
3 lata, atmosfera, którą znaliśmy tylko z opowieści osób,
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które były już na ŚDM, Papież Franciszek, którego do tej
pory mogliśmy słuchać tylko w telewizji, niesamowita
trafność słów Papieża, poczucie wielkiej wspólnoty, którą
nie dzielą żadne granice…
- Wiara, śpiew, taniec, modlitwa, radość, koncerty.
ŚDM zgromadziło młodzież z całego świata, która
chciała wspólnie spędzić czas i modlić się. To niezwykłe
wydarzenie, w którym mogliśmy uczestniczyć.
Dołączyliśmy do grupy wolontariuszy z Dobczyc. Kiedy
udaliśmy się do Krakowa od razu było widać, że miastem
zawładnęli radośni pielgrzymi z kolorowymi flagami opisuje Marta, wolontariuszka ŚDM z Krempach.
- Po raz pierwszy zobaczyłam taką ilość ludzi
wierzących, a to i tak nie wszyscy. Zrozumiałam, że nie
liczy się pochodzenie, kolor skóry czy język jakim się
posługujemy, liczy się tylko Bóg, który kieruje naszym
życiem - opisuje Kasia, wolontariuszka z Krempach.
- Cudownie było zobaczyć, że nasza wiara żyje nie
tylko w sercach Polaków, ale ludzi z całego świata,
że jednoczy narody niezależnie od kultury i języka wspomina Ania, wolontariuszka z Węglówki.
Piątek 27 lipca to także dzień, w którym wiele
osób uczestniczyło w wydarzeniach w Krakowie.
Niesamowitym doświadczeniem w parafiach było to, że
ciągle pytano o darmowe wejściówki na to wydarzenie.
Mieszkańcy, którzy do tej pory podchodzili czasami

wolontariuszy najbardziej. Pielgrzymi po śniadaniu udali
się w pielgrzymce na Brzegi na całonocne czuwanie, po
którym nie wracali już do naszych parafii. Inni natomiast
przybywali na ten czas wykupując pakiet weekendowy.
Udaliśmy się do naszego punktu transportowego, z
którego zawieziono nas do Wieliczki. Stamtąd pełni
radości, razem z tłumem śpiewających pielgrzymów w
różnych językach, udaliśmy się w pielgrzymce na Campus.
Droga była pełna emocji. Mieszkańcy wynosili nam
napoje, jedzenie, polewali wodą, by lżej szło się podczas
upałów... Gościnność Polaków była ogromna! Mimo że
Ojciec Święty przyjechał wieczorem, od rana przybywały
tam radosne tłumy śpiewające hymn ŚDM w różnych
językach. Większość z nas została na Campusie, by
czuwać całą noc. Po czuwaniu rozpoczęła się Msza Święta
Posłania, która zakończyła Światowe Dni Młodzieży w
Krakowie. Następnie wolontariusze udali się do Tauron
Areny, aby wysłuchać słów skierowanych do nich.
- „Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były dla nas
niesamowitym wydarzeniem, sprawdzeniem wiary,
samego siebie, poznaniem nowych osób, głębszej
nauki Miłosierdzia. Cały komitet spędził wraz z naszymi
pielgrzymami cały tydzień w Krakowie. Modliliśmy się w
różnych językach, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, radowaliśmy
się. ‚Tak kolorowy Kraków, mógłby nas witać co dzień’
było to najczęstsze hasło naszych wolontariuszy. Nie

z obawą do ŚDM, zaczęli nimi żyć i chcieli w nich
uczestniczyć. W tym dniu w Krakowie odbyła się Droga
Krzyżowa, po której kolejny raz mogliśmy zobaczyć
papieża Franciszka w oknie papieskim. Wiele osób z
naszego dekanatu włączyło się także w przygotowania
wydarzeń w Krakowie. Radość, entuzjazm i uśmiech
wypełniał cały Kraków. Gospodarze z niecierpliwością
oczekiwali na powroty pielgrzymów z Krakowa, by
podzielić się z nimi doświadczeniami i poczęstować
kolejnymi specjałami kuchni polskiej.
- W czasie ŚDM w naszym domu gościliśmy 8
dziewczyn z Niemiec. Wszyscy pielgrzymi byli zaskoczeni
gościnnością, warunkami i naszym polskim jedzeniem.
Bardzo smakowała im nasza jajecznica i za wszystko wciąż
było słychać „Thank you so much”. Nie obyło się również
bez przygód – z dwoma dziewczynami spędziłam kilka
godzin na SORze. Cieszę się, że choć w małym stopniu
mogłam przysłużyć się temu wielkiemu dziełu. Myślę,
że Węglówka jak i cała Polska zdała egzamin z tego
wydarzenia i zostawiła w tych młodych ludziach dobre
wrażenie - wspomina Elżbieta z Węglówki.
Sobota i niedziela utkwiły w pamięci pielgrzymów i

przeszkadzał tłok, różny język, tradycje, zimna noc
spędzona przez niektórych na Brzegach. Wszystko było
Darem. Początkowe obawy rozwiały się bardzo szybko.
Mamy nadzieję, że w takim lub większym składzie
spotkamy się w Panamie oraz, że każdy z przybyłych
będzie dobrze wspominać Kraków i całą Polskę.” podsumowuje Komitet Parafialny z Raciechowic.
- „Dla mnie wyjątkowe było spotkanie z papieżem w
Tauron Arena Kraków, gdzie Ojciec Święty przedstawił
dwa warunki, by stać się nadzieją na przyszłość.
Pierwszy to PAMIĘĆ, a drugi to ODWAGA. „Miejcie
odwagę, bądźcie dzielni, nie lękajcie się.” ŚDM będą
dla nas niezapomnianym przeżyciem i wspomnieniem
na całe życie. Warto było pojechać i wzbogacić się o
nowe doświadczenia.” - opisuje Marta, wolontariuszka z
Krempach.
- „Kiedy dasz cząstkę siebie innym, Pan Bóg daje nam
wielokrotnie więcej! Każdy uśmiech wolontariusza czy
pielgrzyma, ich radość ze wspólnego spotkania i cała
atmosfera jaka wytworzyła się w czasie ŚDM są właśnie
na to dowodem i myślę, że każdy zaangażowany w
ŚDM wie o czym mówię. Myślę, że najlepiej ujął to w
9
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słowa Papież podczas sobotniego czuwania: „Trzeba
zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które
pomogą ci chodzić po drogach, o jakich nigdy Ci się nie
śniło”. - podsumowuje Ania, koordynator dekanalny
- „Wspaniałym doświadczeniem była możliwość
bliskiego spotkania z Papieżem Franciszkiem oraz
słuchania na żywo jego słów. Jednymi z tych, które
najbardziej utkwiły w mojej pamięci to:
- „Kiedy Pan nas wzywa, nie patrzy na to, czego nie
robimy, ale na to, co możemy”.
- ,,Nie ma nic cenniejszego od osoby, która jest obok
nas”.
- ,,Bóg nie chce widzieć nas zgaszonymi i bez radości.”
- przypomina Andrzej, wolontariusz z Lipnika.
- „Obraz tych wszystkich młodych ludzi, tak różnych,
a których łączył Chrystus, utkwi mi najbardziej w
pamięci.” - wspomina Marcin, Przewodniczący Komitetu
Parafialnego z Wiśniowej.
- „Po nie łatwym wyjściu z Campusu, w upale, wśród
tysięcy ludzi idących w tym samym kierunku, udało się
dotrzeć na Tauron Arenę. Miejsce ważne dla każdego
wolontariusza – to tam kilkanaście tysięcy osób, które
postanowiły podzielić się swoim czasem z innymi,
spotkało się z Ojcem Świętym. Wspaniała atmosfera
towarzyszyła przez cały czas. Znowu udało się być blisko
– na płycie areny. Była radość, śmiech, zmęczenie po
nocy spędzonej na Brzegach, ale też wzruszenie, kiedy
czytane były świadectwa wolontariuszy, w tym również
zmarłego Maćka, grafika, który zaprojektował m.in. logo

Paweł II wygłaszając homilię powiedział: „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”. Kraków je otworzył, a Jezus przez
pielgrzymów do nas przybył. To wydarzenie jak i cały
okres pracy w komitecie na długo pozostanie w mojej
pamięci. Miedzy innymi przez osoby, które w tym czasie
Bóg postawił na mojej drodze. Chciałbym podziękować
Bogu za nich a także za to, że było mi dane brać udział
i być wolontariuszem w ŚDM. Pozdrawiam i zachęcam
wszystkich do pracy w wolontariacie” – zachęca Mirek,
wolontariusz z Dziekanowic.
- „ŚDM które odbyło się w lipcu w Krakowie oraz
w Dekanacie Dobczyce, było nie do opisania. Jako
wolontariusz i pielgrzym przeżyłam coś niesamowitego,
czego nigdy w życiu nie zapomnę. Organizacja była
świetna, wszystko zapięte na ostatni guzik. Komunikacja
z organizatorami rewelacyjna, choć było widać zmęczenie
to pomagali z uśmiechem na twarzy. W Krakowie było
widać ile młodzieży przyjechało z całego świata... Byłam
w ogromnym szoku, że tak wiele! Wiwatowali, klaskali, byli
uśmiechnięci, radośni, śpiewali.. po prostu ogrom miłości
i szczęścia! Wszystkie problemy ludzkości zeszły gdzieś na
inny plan. Szczególnie ważny był Papież Franciszek. W
powietrzu było czuć obecność Boga i Ducha Świętego,
a przecież o to właśnie chodziło. Wiem, że na pewno w
tym czasie ludzie jak i młodzież poczuli Boga namacalnie.
Ja z płaczem wyjechałam, i poczułam pustkę, że to już
koniec :( Do zobaczenia w Panamie!” - wspomina Paulina,
wolontariuszka z Nottingham.
- „O wydarzeniu i jego przebiegu można pisać bez

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Najważniejszy
moment dla mnie był jednak już po odjeździe Papieża,
tuż przed wyjściem z areny. Młodzież wynosiła krzyż
ŚDM. To był moment jakiego się nie spodziewałam. Kiedy
u nas w dekanacie była peregrynacja symboli, ja nie
mogłam w niej uczestniczyć, byłam ponad 500 km od
domu na finale konkursu związanego z Janem Pawłem
II. Bardzo żałowałam, że nie zdążę wrócić do parafii na
czas. Krzyż ŚDM to dla mnie coś niezwykłego – tak wielu
ludzi się przy nim modliło, nawet nie wiemy ile cudów
się dokonało. Wtedy na Tauron Arenie podbiegłam do
tej grupy młodych. Dotknęłam krzyża. Pomodliłam się.
Podziękowałam Bogu za Światowe Dni Młodzieży. To
było kilka sekund, krótkich, ale jak dla mnie ważnych.” wspomina Ania, wolontariuszka z Dobczyc.
- „Podczas ŚDM-u pełniłem rolę wolontariusza
parafialnego. Byłem także w Krakowie i w Brzegach
na spotkaniach z papieżem Franciszkiem. Święty Jan

końca. Kto chciał doświadczyć czegoś niezwykłego miał
na to szansę: ogromna ilość festiwali, adoracje, strefy
pojednania, spotkania na Błoniach i Campusie. Wszystko
we wspaniałej atmosferze tworzonej przez tłumy
pielgrzymów, w pięknej aranżacji i z niezwykłą oprawą!
Dla mnie jednak już na zawsze będzie to czas, który
pomógł mi w pełni odczytać osiem błogosławieństw,
jako przepis na szczęście” - podsumowuje Beata,
koordynator dekanalny.
- „Kiedy patrzę z perspektywy czasu na cały okres
przygotowań oraz czas Światowych Dni Młodzieży
jestem zdumiona tym, jak wiele ten czas wniósł w
życie każdego, kto angażował się w to wydarzenie.
Aktywność Komitetów Parafialnych, duszpasterzy oraz
mieszkańców, budziła podziw i mobilizowała do pracy
każdego z nas. Gdyby nie wzajemna mobilizacja do
działania wielokrotnie zamieniłabym przysłowiowe
buty wyczynowe na wygodną kanapę – jednak w takim
10

Matczyne Królestwo, Wrzesień 2016
towarzystwie czasami nawet nie dało się odpocząć, za
co jestem bardzo wdzięczna! Słowa, które padły podczas
ŚDM z ust papieża Franciszka, były odpowiedzią na
każde pytanie, które męczyło nas podczas przygotowań,
bo kiedy Pan nas wzywa, nie patrzy na to, czego nie
robimy, ale na to, co możemy.” - podsumowuje Paulina,
koordynator dekanalny.

Tysiące pielgrzymów wyszło na ulice Krakowa, by
przywitać Ojca Świętego Franciszka. Mieli ze sobą
biało-czerwone i biało- żółte chąrągiewki, a także flagi
swoich krajów. Papieża witał także dźwięk dzwonów
krakowskich kościołów. Ks. kard. Stanisław Dziwisz
skierował do Papieża Franciszka słowa: „Blogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie”! Ojcze Święty, witamy
z ogromym wzruszeniem i radością, dziękujemy!”

Opracowała: Młodzież

KROK 6 – Okno Papieskie

Zanim Papież Franciszek pojawił się w oknie na
Franciszkańskiej 3, odpowiedział na kilka pytań, jakie
zadała mu młodzież. Papież zaapelował do młodych:
„Budujcie mosty!” Podczas pierwszej wizyty w oknie
papieskim papież opowiedział historię wolontariusza
– Macieja Szymona Cieśli, który zaprojektował grafiki
ŚDM, a następnie zmarł na raka.

ŚDM krok po kroku...
KROK 1 – Ogłoszenie ŚDM w Krakowie

27 lipca 2013 roku – podczas Mszy Świętej
wieńczącej XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de
Janeiro – Ojciec Święty Franciszek ogłosił: „Drodzy
młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie w najbliższy
Światowy Dzień Młodzieży w 2016 roku w Krakowie,
w Polsce. Przez matczyne wstawiennictwo Maryi
prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która nas
poprowadzi ku temu nowemu etapowi radosnego
świętowania wiary i miłości Chrystusa”.

KROK 7 – Odwiedziny kard.
Franciszka Macharskiego

Papież odwiedził chorego Kardynała, a następnie
udał się do sióstr prezentek. Wizyta ta miała charakter
prywatny i została wpisana do programu papieskiej
podróży do Polski na ŚDM na specjalne życzenie Ojca
Świętego.

KROK 2 – Powołanie Komitetów
Organizacyjnych

KROK 8 – Jasna Góra – Msza Narodowa
na 1050-lecie Chrztu Polski

Niemal wraz z ogłoszeniem miejsca kolejnego
Światowego Dnia Młodzieży w Polsce, rozpoczęły
się przygotowania. Do powołanego komitetu
organizacyjnego zaczęli zgłaszać się wolontariusze,
powstawały nowe projekty. Następnie poznaliśmy
modlitwę, logo i hymn ŚDM. Powstawały nowe projekty,
młodzież angażowała się w organizację przedsięwzięć
promujących ŚDM, Ambasadorzy opowiadali o ŚDM po
parafiach, zorganizowano specjalne wystawy, powstały
zegary odliczające do ŚDM...

Przeszło pół miliona ludzi zgromadzonych u
wzgórza częstochowskiego klasztoru witało Papieża,
który przyjechał pokłonić się przed Czarną Madonną,
opiekunką i orędowniczką całego polskiego narodu.
Z Częstochowy, symbolicznej stolicy Matki Bożej
Królowej Polski, papież Franciszek złożył dziękczynienie
za 1050 lat wiary Polaków i niezachwianą wierność
Chrystusowi.

KROK 9 – Auschwitz – Birkenau

KROK 3 – Dni w Diecezjach –
Ostatnia prosta przed ŚDM

W piątek rano Ojciec Święty Franciszek udał się z
Krakowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz – Birkenau. Czas ten wypełniony był
modlitwą. Franciszek wpisał się do pamiątkowej księgi:
„Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie przebacz
tyle okrucieństwa” - napisał papież.

W całej Polsce w dniach 20-25 lipca 2016 roku
odbywały się Dni w Diecezjach. Młodzi, którzy przybyli
do nas z całego świata, uczestniczyli w koncertach,
zwiedzali zabytki, wystawy, uczestniczyli w marszach,
zapoznawali się z polską kulturą, historią i tradycją. W
czasie Dnia Miłosiedzia starali się uczynić jakiś gest
miłosierdzia dla tych, z którymi udało im się spotkać w
tym szczególnym czasie.

KROK 10 – Papież w tramwaju

W czwartek po południu prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski wręczył papieżowi Franciszkowi
symboliczny klucz do miasta. Uroczystość miała miejsce
przed rezydencją biskupów przy ul. Franciszkańskiej.
Tam Ojciec Święty wsiadł do tramwaju „Papa tram”,
gdzie czekała na niego niepełnosprawna młodzież
wraz z opiekunami i udał się z nimi na krakowskie
Błonia.

KROK 4 – 26 lipca, wtorek – Msza Otwarcia

We wtorek, 26 lipca na krakowskich Błoniach została
odprawiona Msza Święta otwarcia. W uroczystościach
wzięło udział 200 tysięcy osób z całego świata. „Wybila
godzina na którą czekaliśmy od trzech lat. Czekaliśmy
od dnia, w którym Papież Franciszek ogłosił w Rio
de Janeiro, że następny Światowy Dzień Młodzieży
odbędzie się w Polsce, w Krakowie” - powiedział do
zebranych ks.kard.Stanisław Dziwisz.

KROK 11 – „Wreszcie się spotykamy!”

Tymi słowami papież Franciszek powitał setki
tysiecy młodych ludzi na krakowskich Błoniach.
Niezależnie, czy z zimnej północy, czy z gorącego
południa, całe rzesze młodych skandowały swoje
szczęście, a fala kolorowych flag pulsowała w rytm
bicia gorących serc.

KROK 5 – 27 lipca, środa – Witamy w Krakowie!

W tym dniu, przed godz.16:00 Ojciec Święty
Franciszek wylądował na lotnisku Kraków – Balice.
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KROK 12 – Drugie spotkanie w Oknie Papieskim

Ojciec Święty udał się do Sanktuarium św. Jana Pawła II
na Białych Morzach,, gdzie odprawił Mszę Świętą z
homilią skierowaną do osób konsekrowanych.

Swoje drugie spotkanie w oknie papież
poświęcił tematowi małżeństwa: „Małżeństwo
jest czymś pięknym, a trudności, które się w nim
pojawiają, można przetrwać, praktykując postawę
zawartą w słowach: <<proszę>>, <<dziękuję>>,
<<przepraszam>>”- powiedział.

KROK 18 – Kraków się modlił, Kraków się bawił...

Przyjechali z niemal całego świata i... zachwycali się
Polską, a jednocześnie zachwycali Polaków. Cieszyli
się, kiedy świeciło słońce, kiedy padał deszcz, a kiedy
grzmiało najzwyczajniej w świecie bili Panu Bogu
brawo. Był czas, kiedy modlili się, milczeli i czas kiedy
cały Kraków tętnił życiem, śpiewem i tańcem. Młodzi
opanowali Kraków na blisko tydzień! Grały Gwiazdy...
Odbywały się Katechezy...Cuda w Strefie Pojednania...
Kraków był jednym wielkim cudem!

KROK 13 – W Sanktuarium
Dziecięcego Cierpienia

Po południu papież odwiedził pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na Prokocimiu.
Papież podarował jego personelowi i małym
pacjentom obraz „Przed drzwiami” włoskiego malarza
Pier Casentiniego. Przedstwawia on scenę z życia
Pana Jezusa zasugerowaną przez brata zakonnego.
Święty Piotr wraz z innymi uczniami staje przed
tłumem chorych, szukając Chrystusa, którego widać za
drzwiami domu.

KROK 19 – Modlitwa o pokój
i ochronę przed terroryzmem

Zanim Ojciec Święty udał się na sobotnie czuwanie
do Brzegów, niespodziewanie nawiedził bazylikę
Ojców Franciszkanów. Tam modlił się o pokój i ochronę
przed terroryzmem oraz poświęcił różańce z relikwiami
ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała
Tomaszka, na których modlą się wierni w modlitewnej
krucjacie przeciw terroryzmowi.

KROK 14 – Droga Krzyżowa

800 tysięcy osób uczestniczyło w piątek wieczór w
Drodze Krzyżowej z papieżem Franiszkiem na Błoniach.
Rozważania, których autorem był ks. bp Grzegorz Ryś,
biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wezwały
młodych między innymi do tego, by nie dali się
zwyciężyć złu, lecz zwyciężali je dobrem. Stacje Drogi
Krzyżowej odnosiły się do poszczególnych uczynków
miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Rozważanie
poprzedzał krótki materiał wideo, ukazujący prace
wspólnot niosących dzieła miłosierdzia, odczytanie
fragmentu Ewangelii oraz etiuda artystyczna z
wykorzystaniem różnych form scenicznych. Krzyż
niosły grupy młodzieży.

KROK 20 – Czuwanie na Brzegach

Noc z soboty na niedzielę młodzi spędzili na
czuwaniu na Campus Misericordiae w Brzegach koło
Wieliczki. Przybył do nich Ojciec Święty Franiszek. W
planie czuwania była Adoracja i ekumeniczny koncert
wraz z inscenizacją teatralną. Ojciec Święty przeszedł
przez Bramę Miłosierdzia i doszedł do ołtarza w
towarzystwie przedstawicieli wszystkich kontynentów.
Czuwanie zakończył słowami: „Niech Bóg błogosławi
wasze marzenia!”. Młodzież została czuwać całą noc.

KROK 15 – O cierpieniu – Okno
Papieskie trzeci raz

KROK 21 – Rozesłanie na cały świat

W swojej trzeciej części papież podjął temat
cierpienia i okrucieństwa „Dzisiejszy dzień poświęcony
był cierpieniu. Wspominaliśmy śmierć Jezusa
Chrystusa. Zakończyliśmy ten dzień razem z młodymi
na Drodze Krzyżowej.” Papież zaznaczył, że Chrystus
cierpiał nie tylko dwa tysiące lat temu, lecz cierpi także
dziś razem z cierpiącymi na wojnach, z bezdomnymi,
głodnymi, chorymi, z ludźmi, którzy zmagają się z
wątpliwościami, nie czują się szczęśliwi, uginają się
pod ciężarem swoich grzechów.

W niedzielę w czasie Mszy Świętej Posłania Ojciec
Święty przekazał młodzieży z całego świata ogień
miłosierdzia i rozesłał ją, by głosili orędzie Bożego
miłosierdzia po całym świecie. Tematem akcentowanym
podczas Mszy Świętej na Campus Misericordiae był
chrzest święty. Każdy po wejściu na sektor otrzymał
specjalny szalik z symbolem ryby, na którym zapisał
datę swojego chrztu świętego. Ojciec Świety ogłosił, że
XXXIV ŚDM w 2019 r. odbędą się w Panamie.

KROK 22 – Spotkanie z wolontariuszami

KROK 16 – Łagiewniki

Kilka tysięcy wolontariuszy pracujących przy
organizacji Światowych Dni Młodzieży oczekiwało
na Ojca Świętego w krakowskiej Tauron Arenie.
Papież przyjechał tuż po godz.17:00. Na spotkanie
został przywieziony cudowny obraz Matki Bożej z
Kalwarii Zebrzydowskiej. Po słowach papieża oraz
świadectwach młodzież bawiła się wspólnie.

„Módlcie się za mnie” - ta prośba Ojca Świętego
Franciszka aż trzy razy popłynęła w sobotę w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Ojciec Święty najpierw modlił się w kaplicy klasztornej
sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przed
cudownym obrazem Miłosierdzia i relikwiami św.
Siostry Faustyny. Następnie udał się do Bazyliki po
drodze spotykając się z dziećmi z ośrodka Szkolno
– Wychowawczego, aby usiąść do konfesjonału
spowiadając 5 wolontariuszy długoterminowych ŚDM.

KROK 23 – Pożegnanie

Zanim Ojciec Święty opuścił krakowską Kurię, wyszedł
jeszcze do popieskiego okna, by podziękować za ciepłe
i serdeczne przyjęcie w Krakowie. Wspólnie z ludźmi
odmówił modlitwę Zdrowaś Maryjo, a na koniec poprosił
o modlitwę w swojej intencji i udzielił błogosławieństwa.

KROK 17 – Z kapłanami i do kapłanów!

Z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
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Czas po....

szaleńców wszelkiego autoramentu. To był znak czasów,
które mogą nadejść, ale nie muszą.
Przepraszam, poniosło mnie, ale nie można udawać,
że nie ma w tym i częściowo naszej winy, bo jesteśmy
słabej wiary i daliśmy się już częściowo zmaterializować.
Dlatego raduje się serce i budzi nadzieja na lepsze, kiedy
myślami wracamy do minionych dni przeżywanych w
Krakowie, ale też wcześniej w różnych parafiach całej
Polski. Nie można pominąć wielkiego wkładu Ojca
Świętego Franciszka, jako głowy naszego Kościoła i
pielgrzyma, który mimo wieku jest młody duchem.
O co też On sam apelował do młodzieży, mówiąc
by nie była mentalnie emerytami. Papież Franciszek
mówił też, byśmy nie popadali w narkomanię, jaką
dla współczesnego świata nie są tylko te narkotyki
prawdziwe, ale i pieniądz, chęć użycia za wszelką cenę
oraz zdobycze nowoczesnej techniki. Papież zachęcał
młodych by nie siedzieli na „kanapie”, ale wychodzili na
świat i byli otwarci na innych. Pobyt Papieża Franciszka
przywodził nam we wspomnieniach wizyty „naszego
papieża” Jana Pawła II. Zawsze w takich momentach
rodzą się porównania – dla mnie Franciszek jest owiany
tym samym duchem żarliwej wiary, gorącej modlitwy i
młodością ducha, co Jan Paweł II.
Niestety, media zachodnie, te lewackie próbujące
podważyć istotę ŚDM i udział w nich Papieża, nie
omieszkały to i owo skrytykować, ośmieszyć, ale one
już tak są zaprogramowane. Niestety i niektóre nasze
media pozwoliły sobie na pewne manipulacje tekstami
wystąpień Ojca Świętego.
Ale ŚDM to nie tylko te oficjalne wydarzenia – to
również te wszystkie spotkania prywatne młodzieży i
zawierane przyjaźnie, które da Bóg, przetrwają na wiele
lat. To także kontakty (bardzo ważne) pielgrzymów z
rodzinami, które gościły ich w swoich progach. Wiele
można było się dowiedzieć i wzajemnie nauczyć.
Młodzież francuska była na przykład zdziwiona i
zachwycona tym, że w Polsce można publicznie na ulicy
wyznawać Boga, że władze cywilne tego nie utrudniają
a nawet temu sprzyjają. Oni odkryli Polskę inną niż ta, o
której czytają w mediach w swoim kraju.
Pielgrzymi z Niemiec, czy nawet z Ameryki Łacińskiej
dziwili się: jak to, to w Polsce nie ma dyktatury? Można
tak u was chodzić po ulicach? To tu jest wolność? To
niepotrzebne są puszki z jedzeniem, które przywieźliśmy?
Wszystko można kupić w sklepach? Są bardzo
pozytywnie zaskoczeni Polską. Pielgrzymi z Azji i Australii
byli oczarowani pięknem naszej przyrody. Wielu urzekła
nasza gościnność. Goszcząc przybyszów z niektórych
krajów byłego obozu komunistycznego można było się
dowiedzieć, że władze niektórych z tych państw nadal
są nieprzychylne wyznawcom Chrystusa, a niekiedy
nawet wrogie. Jak powiedział mi jeden z kapłanów
towarzyszących pielgrzymom, on w związku z tym
obawia się, czy katolicyzm przetrwa w jego kraju.
Myślę, że owoce tego „ruchu młodzieżowego”,
którego „ojcem” był papież Polak, a któremu patronują
jego następcy będą wspaniałe i doprowadzą świat do
moralnej i religijnej odnowy, mimo burz. Modliliśmy się
przed ŚDM o to, by się udały, by nic ich nie zakłóciło, teraz
winniśmy się modlić o obfite ich owoce.

Wszyscy znamy powiedzenie: „Święta, święta i po
świętach”, ale czy niedawno przeżyte Światowe Dni
Młodzieży można skwitować takim sloganem?
Czy i ile już dziś możemy powiedzieć o dobrych
skutkach tych Dni, skutkach tych duchowych,
ale i materialnych? Jeszcze jest za wcześnie na
podsumowanie ostateczne owych Dni, zbyt wielkie to
było wydarzenie i ze względu na ich zasięg światowy,
skutki jego mogą być też odległe w czasie, niektórych
z nich być może nigdy nie poznamy. Dziś już jednak
możemy powiedzieć, że były to Wielkie Dni! Co prawda
malkontenci to i owo skrytykują, a szydercy i niechętni
naszej wierze wyśmieją. Chociaż pewnie sprawy
organizacyjne można by jeszcze lepiej przeprowadzić
to biorąc pod uwagę ogrom zadań z jakimi musieli się
zmierzyć organizatorzy (w dużej mierze wolontariusze)
możemy powiedzieć, że było bardzo dobrze. Musimy
mieć świadomość, że Kraków i Polska w swojej historii
nigdy wcześniej nie gościła w swoich granicach tak
licznych grup pielgrzymów ze wszystkich kontynentów
naszego globu, z krajów niekiedy odległych o tysiące
kilometrów od Polski, ludzi różnych ras, obyczajów i
języków. Mimo tej różnorodności wszyscy zjednoczeni
byli w Bogu. Radość jaką wnosili młodzi udzielała się
też ludziom starszym. Optymizm tych młodych ludzi,
ich zaangażowanie w sprawy wiary napawa nadzieją
na odrodzenie duchowe Polski, Europy i świata.
Pewien cień na radość z przeżywania Światowych Dni
Młodzieży rzuciły wydarzenia w Niemczech i Francji,
gdzie w tym czasie zginęli niewinni ludzie, ofiary ślepej
nienawiści wynikłej z różnic kulturowych i religijnych.
Pomimo że świat zachodni owładnięty ślepą ideologią
„poprawności politycznej” wmawia nam, że to nie jest
agresja świata muzułmańskiego na świat zbudowany
na podstawach chrześcijańskich, to fakty mówią nam co
innego, to są ataki na chrześcijan, którzy dzień po dniu są
mordowani i prześladowani wszędzie tam, gdzie dotarł
islam a teraz też w Europie. Bo czymże było morderstwo
we Francji katolickiego księdza, sprawującego Mszę św.
Myślę, że w tym miejscu jest już czas na refleksję dla
wszystkich, którzy chcą zbudować świat bez Boga, a
dla nas wierzących wezwanie do zawrócenia na drogi
Pana. Przecież czym jest świat bez Boga Europa miała
dostatecznie dużo przykładów w ciągu XX wieku.
Narody Europy poddane opętańczym ideologiom
komunizmu sowieckiego i narodowego socjalizmu
niemieckiego wiele wycierpiały. Czy potrzeba byśmy
znów cierpieli tym razem z powodu ataków ludzi, którzy
siłą chcą zaprowadzać w świecie religię, w której nie ma
miejsca na miłość a jest tylko nienawiść do wszystkiego
co odmienne. Niestety, nasza oziębłość w wierze i
upadek moralny jest dla nich zachętą do ataków.
Przedsmak tego świata w jakim może nam przyjść żyć
mieliśmy też w te dni. Wszak na ulicach Krakowa, ale też
i innych miast polskich widzieliśmy tysiące policjantów,
żołnierzy i innych służb, których obecność, tym razem
nie służyła zapewnieniu ładu, ale stanowiła ochronę
przed trudnymi do przewidzenia atakami terrorystów i
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Kazania Biskupa Tihamer’a Toth’a

„Ja jestem Pan i Bóg twój!” – odzywa się nieśmiertelny
głos boży wśród grzmotów i obłoków na górze Synaj,
a śmiertelny człowiek słucha ze spuszczoną głową.
Śladami boskiego słowa przesuwa się przed nami cała
nasza słabość, nasze niedołęstwo. Przeszły tysiące, setki
tysięcy, miliony lat, w których oprócz Boga nie było
nic innego… Tylko majestat Stwórcy, z Jego słowem
„niech się stanie!…” Nasze przyjście na tę Ziemię jest
jak zjawienie się małej muszki na wielkim globie. Nasza
śmierć, jak zniknięcie jednego pyłku z ziemi.,. Ale ponad
tym wszystkim stoi dusza powołana do życia wiecznego,
dusza, która z rąk Boga wzięła początek i do Niego dąży.
„Ja jestem Pan, Bóg twój!” – brzmi głos Pana. Każde
uderzenie mego serca, każde tętno, wszystkie moje
pragnienia, westchnienia są tylko echem, które wzmacnia
potęgę słów Pańskich. Z tej prawdy
radosnej, że należę do Boga,
wypływa podwójny obowiązek:
Miłować Boga i żyć w Bogu.
Miłować Boga! Kochamy Pana
Boga – łatwo wymawiać te słowa, ale
uważajmy, żeby nie były kłamstwem
w naszych ustach.
Bracia, patrzcie, nasza dusza jest
uwięziona w ciele. Z tego wynika,
że
chcielibyśmy
wszystkiego
doświadczyć za pomocą naszych
zmysłów, to znaczy widzieć, słyszeć,
dotknąć, a to, co bezpośrednio
nie podpada pod nasze zmysły,
pozostaje dla nas pojęciem
oderwanym, niejasnym, mglistym.
Dlatego to mówię, Bracia! –
żebyśmy się mieli na baczności!
Boga nie widzimy, nie słyszymy,
nie czujemy naszymi zmysłami, a
pomimo to mamy Go kochać ponad wszystko! Jak to?
Kiedy kocham Boga ponad wszystko? Może wtenczas,
kiedy moja dusza rozpływa się w światłości nadziemskiej,
w radosnej kontemplacji, kiedy mam poczucie spokoju
w obecności bożej, gdy myślę o Bogu? Bynajmniej. Pan
Jezus wyraźnie uczy: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie,
Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7, 21).
„Miłuj Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej
myśli, ze wszystkich sił swoich” – oto jest podstawowy
filar etyki Chrystusowej. Czy wiecie, kto kocha Boga? Czy
wiecie, co to znaczy serce, dusza, rozum, siła? To znaczy
cały człowiek, przez całe życie!
Doszliśmy więc do drugiej zasady, zawsze żyć z
Bogiem, z Jego myślą, wszędzie obecną, wszystko
ogarniającą. Jestem z Bogiem w dzień powszedni, w
niedzielę, zawsze! Jestem z Bogiem – niech ta myśl
towarzyszy mi w fabryce, w sklepie, w biurze, w szkole!
Jestem z Bogiem – niech mam to przekonanie przy
pracy, kiedy piszę, w warsztacie, w kuchni, w kościele,
w miejscu rozrywek! Jestem z Bogiem – kiedy noc
rozciąga nade mną swój czarny całun. Czy wiecie, kto
kocha szczerze Pana Boga? Ten, kto w każdej chwili
dnia, wśród jakiegokolwiek zajęcia jest zawsze gotów
stanąć na wezwanie Boga. Ten, kto, skądkolwiek by go
wezwano, może śmiało przystąpić do Komunii świętej

DEKALOG

„Ja jestem Pan i Bóg twój”
(wybrane fragmenty)
Na starej drodze, prowadzącej do Aten, dość daleko
od złocistego Akropolu, z dala od niezliczonych bogów
pogańskich, stał prosty ołtarz. Na opuszczonym
kamieniu były wyryte tylko te dwa słowa: ΑΓΝOΣΤO
ΘΕO – „nieznanemu bogu”. Nie zdobiły go ani posągi
z marmuru, ani kwiaty, żaden z podróżnych tu się nie
zatrzymywał, by złożyć ofiarę…
A jednak… pewnego dnia,
nieznajomy wędrowiec usiadł przy
ołtarzu… Z daleka, z bardzo daleka
musiał przybyć, z wyglądu można
było poznać, że nie jest Grekiem.
Stał milczący i błyszczącymi
oczyma długo spoglądał w stronę
Aten… W myślach widział straszny
moralny i religijny upadek miasta…
Naokoło gnuśne tłumy… rozpasane,
zmysłowe życie, nieokiełzaną chęć
rozkoszy i ciemne bałwochwalstwo:
ulice, domy, świątynie przepełnione
kamiennymi bożkami. Bożkami
niemymi, bożkami, którzy sami
również
są
przedstawicielami
rozpusty. Niewymowny ból ścisnął
serce zamyślonego podróżnego,
świętego Pawła, który wszedł do
pogańskiego miasta i – jak mówi
Pismo Święte: „burzył się wewnętrznie na widok miasta
pełnego bożków” (Dz 17, 16). Stanął w środku Aeropagu,
wśród epikurejczyków, głoszących nieograniczoną
wolność używania, wśród stoików o materialistycznych
przekonaniach, zaczął opowiadać o „Nieznajomym
Bogu”, o Jezusie Chrystusie. „Mężowie ateńscy –
przemówił Paweł… – Przechodząc bowiem i oglądając
wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz
z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co
czcicie, nie znając.” (Dz 17, 22 – 23). Z zapałem, na jaki było
stać świętego Pawła, zaczął opowiadać pogrążonemu
w rozpuście i bałwochwalstwu miastu o jedynym,
prawdziwym Bogu.
Bracia, przydałby się i nam dziś zapał św. Pawła, i dziś
potrzeba nam miłości, jaka płonęła w jego sercu, gdy
idziemy do wyuzdanego świata z Dziesięciorgiem Bożych
Przykazań, i chcemy te podstawowe prawdy zaszczepić
w dzisiejszym społeczeństwie.
„Ja jestem Pan Bóg twój. Nie będziesz miał innych
bogów przede mną”. Tak brzmi pierwsze Przykazanie
Boskie. Ale co tu mówić! Co wie człowiek dzisiejszej doby
o czci oddawanej Bogu? Czy ból nie ściska tak naszych
serc, jak świętego Pawła, skoro widzimy, że prawdziwego
Boga spotkał wśród nas podobny los, jak i ów opuszczony
ołtarz przy drodze ateńskiej? Dzisiejsze tłumy biją
głębokie pokłony, ale przed bałwanami pogańskimi!
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Księża niezłomni

bez poprzedniego oczyszczenia swojej duszy. Możemy
powiedzieć śmiało: jesteśmy rodzajem boskim! Żyje w
nas jakaś iskra boża, jeden promyk, jedna kropla boża i
ta iskierka pragnie wrócić do wiecznego źródła ognia;
ten promyk ucieka z powrotem do nieograniczonego
ogniska światłości; ta kropla wyrywa się wszystkimi siłami
do bezbrzeżnego oceanu życia. Niezrównany znawca
tajników serc ludzkich, święty Augustyn, tak pisze w
swoich „Wyznaniach”: „Dla siebie stworzyłeś nas, Boże, i
niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie”.
Tak jest, Panie, Ty jesteś naszym Panem i Bogiem! Ale
jeśli tak jest, Bracia! – to stąd płyną na nas nieocenione
źródła energii wzmacniającej. Z tego, że Bóg jest naszym
Panem, wynika nie tylko Jego prawo do nas, to znaczy, że
może nam rozkazywać, że ma bezwzględną władzę, ale i
to, że człowiek bez wahania, bez rozumowania powinien
się poddać Przykazaniom Bożym. Tak jest, ale wynika
jeszcze i to, że jeśli będę wiernym, oddanym synem dla
swojego Ojca Niebieskiego, znajdę w Nim taką podporę,
na której zawsze śmiało mogę się oprzeć, chociaż by się
podniósł przeciwko mnie cały świat. Tak, Bracia! Ponieważ
jednak są i tacy, którzy myślą, że wiara w Boga popłaca
tylko na drugim świecie, dlatego szczególniej chcę Wam
zwrócić uwagę, że wiara w Boga już tu na ziemi przejawia
swoją niezrównaną moc i wywiera swój wpływ.
Przypomnijmy sobie jeden wspaniały epizod z
Ewangelii: Pan Jezus zmęczony nauczaniem wsiadł pod
wieczór do łodzi z uczniami Swoimi. Niebo było ciche i
czyste… Nawet skrzydła ptaka nie mąciły spokojnego
powietrza… Pod wpływem rytmicznych uderzeń wioseł
łódź spokojnie płynie po falach… a Pan, zmęczony
Chrystus, zasypia… Nagle, skądś powstał wicher…
Pędzą chmury… Jeszcze większy wiatr, fala uderza
coraz silniej… Burza… Huragan… Trzeszczą ściany
łodzi, bałwany przelewają się ponad nią…, zmęczeni
Apostołowie wylewają wodę, ale na próżno. W końcu
budzą Pana. Z Ewangelii świętego Mateusza znamy
nawet ich trwożliwe wołanie, które może i nam posłużyć
za wzór prośby do Boga: „Panie, ratuj, giniemy!” (Mt 8,
25). Pan otwiera oczy i mówi: „Czemu bojaźliwi jesteście,
małej wiary?” (Mt 8, 26). Małej wiary! Tylko te słowa
powiedział Pan, kiedy koło Niego szalał orkan! Małej
wiary – mówi Pan. Może sobie pomyślał: To oni mają być
apostołami? Ich mam wysłać na podbój świata? Piotra
do Rzymu, Jakuba do Hiszpanii, Andrzeja do Tracji? Oni
mają się stać kiedyś pastwą dzikich zwierząt? Żebyście nie
zapomnieli, co to znaczy być z Chrystusem, co to znaczy,
że Bóg jest z wami – staje Pan na przedzie tonącej łodzi,
stoi jak posąg… rozkazuje morzu, a burzliwe fale tulą się
do Jego stóp, ulegle, jak myśliwski pies, który zanadto
się rozpędził za zwierzyną i musi wrócić na rozkaz pana.
Chwila, a wzburzona powierzchnia morza lśni znowu
cudownym spokojem…
Bracia! Czy potrzeba wam jeszcze dłużej tłumaczyć,
co znaczy: „Jam jest Pan, Bóg twój!”? Oznacza to
wszechwładną potęgę, jeśli Bóg jest ze mną, znaczy, że
Pan na szalejących falach pokus, woła do mnie: Czego się
boisz małej wiary? Jam jest z tobą!

O. Serafin Kaszuba
Alojzy Kaszuba (imię Alojzy nadano mu na chrzcie)
urodził się 17 czerwca 1910 r. na peryferiach Lwowa,
na Zamarstynowie, w rodzinie robotniczej, miał trójkę
rodzeństwa. Rodzice, Anna i Karol Kaszuba, należeli do III
Zakonu św. Franciszka i wychowywali dzieci w klimacie
głębokiej pobożności i wzajemnej miłości. Alojzy
uczęszczał do Gimnazjum im. Stanisława Żółkiewskiego
we Lwowie, po czym wstąpił do zakonu. Nowicjat
rozpoczął w klasztorze kapucynów w Sędziszowie
Małopolskim w sierpniu 1928, gdzie przyjął imię zakonne
Serafin. W klasztorze szybko zauważono, że nowy brat,
ma wszelkie przymioty dobrego zakonnika, na czele
z wielką trójcą zakonnych cnót: Pobożnością, Pokorą i
Pracowitością. Studia teologiczne odbył w seminarium
zakonnym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1933. Zakonni przełożeni zauważyli, że Serafin jest
zakochany w książkach, dlatego skierowali go na studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które
ukończył ze stopniem magistra tuż przed wybuchem
II wojny światowej. W latach 1937–1939 uczył języka
polskiego w niższym seminarium zakonnym w
Rozwadowie. Po wybuchu II wojny światowej był
duszpasterzem w Dublanach k/Lwowa, a także spełniał
posługę w różnych parafiach pozbawionych kapłanów na
terenie Wołynia i Polesia. W okresie okupacji niemieckiej
i rzezi wołyńskiej kilkakrotnie uszedł z życiem, choć
nacjonaliści ukraińscy wielokrotnie urządzali zasadzki
na tego „Księdza Lacha”. wielokrotnie też ratował życie
innym. Widział i przeżył rzeczy straszne. Kiedy na tereny
Wołynia wkroczyli ponownie Sowieci, rozpoczęła się
druga odsłona dramatu tamtejszych mieszkańców,
rozpoczęto brutalną repatriację, mającą na celu całkowite
wykorzenienie Polaków z Kresów Wschodnich. O. Serafin
usilnie namawiany przez ojca i siostry, by wyjechał wraz
z nimi do Polski, początkowo się zgodził. Już w wagonie
repatriacyjnym ogarnęły go jednak wątpliwości. Ktoś
powiedział mu, że jeżeli zostanie, będzie zapewne
jedynym kapłanem, który przetrwa na terenie olbrzymiej
diecezji łuckiej. Wtedy podjął decyzję; wysiadł na
pierwszej stacji kolejowej, pozostawiając w wagonie cały
swój „majątek”. Potem mówił: „choćby tu dwóch Polaków
zostało, to ja będę trzeci z nimi”. Zakonnik osiadł w mieście
Równe, które uczynił swoją bazą wypadową na cały
Wołyń. Jeździł wszędzie tam, gdzie znajdowały się choćby
najmniejsze skupiska Polaków i katolików. Z czasem
zaczęły się też niebezpieczne wyprawy „za kordon” poza
granice II Rzeczpospolitej na Litwę, Łotwę i w głąb ZSRR.
Dziesięć lat nieustannych podróży, fatalnych warunków
bytowych, głodu i coraz bardziej pogarszającego się
stanu zdrowia. A do tego wszystkiego jeszcze nieustanne
represje ze strony sowieckiej władzy, próbującej za
wszelką cenę pozbyć się niewygodnego „wichrzyciela”
w zakonnym habicie. W 1956 r. władze komunistyczne
ponownie próbowały wydalić go z terenu ZSRR. O.
Serafin został najpierw podstępnie wymeldowany, a
potem pozbawiony prawa do sprawowania czynności
duszpasterskich. Ponownie zaproponowano mu też

P.S. Powyższe kazanie pochodzi ze zbioru kazań
wygłoszonych w Budapeszcie w latach dwudziestych
XX w. 						 (SD)
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repatriację do Polski, odmówił. Dla
Serafina rozpoczął się tym samym
etap kapłaństwa katakumbowego
‒
nabożeństwa
sprawowane
w prywatnych domach, nocne
spowiedzi, potajemne chrzty. Od
tej pory musiał się już ukrywać
przez cały czas, bez stałego pobytu,
bez zameldowania, co już samo
w sobie stanowiło w państwie
komunistycznym
przestępstwo
z gatunku tych najcięższych.
Wędrował ze swoją kapłańską
posługą coraz dalej i dalej, ścigany
nieustannie przez milicję i KGB. Dla
zmylenia władz imał się różnych
prac był m.in. introligatorem,
sprzedawcą
ziół
leczniczych,
palaczem w przyszpitalnej kotłowni.
Coraz częściej docierały także do
niego informacje o tragicznym losie
tysięcy Polaków, rozrzuconych na bezludnych stepach
odległego Kazachstanu i ginących tam masowo z
powodu głodu, zimna i ciężkich warunków klimatycznych.
Głodny, przemarznięty, inwigilowany, tropiony jak
zwierzyna łowna, wędrował od chutoru do chutoru, od
sowchozu do sowchozu, niosąc wszędzie i dla wszystkich
Chrystusowe apostolstwo Prawdy i Miłości. W 1966 został
aresztowany w czasie jednej z „wypraw apostolskich”
i pod zarzutem włóczęgostwa skazany na pięcioletnie
zesłanie do sowchozu w Arykty, skąd został przeniesiony
do sowchozu w Arszatyńsku. Każde miejsce zesłania było
dla niego nowym wyzwaniem duszpasterskim, z którego
chętnie korzystali także przedstawiciele innych wyznań,
a także niewierzący. Zwolniony z sowchozu w listopadzie
1966 wkrótce potem został ponownie zatrzymany i
skazany na 11 lat pobytu w zakładzie dla nieuleczalnie
chorych, skąd zbiegł w lutym 1967 r., by nadal, jako
duszpasterz pracować w Kazachstanie. Dotarł do
Celinogrodu, do swoich wiernych. Nawiązał też kontakt
z rodziną w Polsce. Kiedy jednak ukochana siostra Maria
błagała go, by wrócił do kraju, napisał: „Pan Bóg widzi,
że oddałem Mu wszystko w ręce, a On rządzi nie zawsze
według naszej woli. Główna rzecz nie rozminąć się z wolą
Bożą”. Został w ZSRR... W 1968 r. rozpoczął starania o
zgodę na czasowy wyjazd do Polski. Podczas pobytu we
Wrocławiu dała o sobie znać nieleczona od lat gruźlica.
W strasznym stanie został przewieziony do szpitala
przeciwgruźliczego i tylko natychmiastowa operacja
uratowała mu życie. Kiedy doszedł nieco do siebie,
usłyszał od lekarzy, że pozostało mu jeszcze 10 lat życia.
I to pod warunkiem że zacznie dbać o swoje zdrowie... W
czerwcu 1970 r. wrócił do Związku Radzieckiego... „Sobie
wiadomymi drogami i środkami lokomocji docierał do
katolików i rodaków, o których już nawet w kraju nikt
nie wspominał. Był przekonany, że Pan Bóg powołał go
do „zbierania ułomków”. Zbierał je na bardzo rozległym
terenie „serdecznie witany, z żalem żegnany”, pisał
o. Hieronim Warachim w biografii ojca Serafina Kaszuby
„Włóczęga Boży”.
Coraz częściej jednak miewał gwałtowne krwotoki
z płuc. Wiedział, że odchodzi. W swoją ostatnią podróż

wyruszył do Lwowa 19 września
1977 r. Dzień był bardzo chłodny
i deszczowy. Najpierw zepsuł
się autobus i Serafin musiał
odbyć dalszą podróż na otwartej
ciężarówce w strugach deszczu.
Potem lwowscy znajomi nie mogli
go przyjąć pod swój dach, bo akurat
trwała u nich rewizja milicji. Serafin
stał więc kilka godzin na deszczu,
nim zorganizowano dlań zastępczy
nocleg. Znaleziono go na drugi
dzień siedzącego przy stole z głową
opartą na brewiarzu... Ojciec Serafin
zmarł 20 września 1977. Pochowany
został na cmentarzu Janowskim.
Na jego nagrobku wyryto słowa
św. Pawła: „Stałem się wszystkim
dla wszystkich”. Sowieckie władze
zadbały o to, by pogrzeb zakonnika
był cichy i szybki. Wkrótce jednak do
grobu kapucyna zaczęły pielgrzymować tłumy wiernych.
W listopadzie 2010 r. (w związku z rozpoczęciem procesu
beatyfikacyjnego) przeniesiono jego szczątki doczesne
do kościoła kapucynów w Winnicy.
O. Serafin Kaszuba, niezwykły zakonnik, który uczynił
ze Związku Radzieckiego największą terytorialnie
katolicką parafię świata. Bezdomny „włóczęga”
pozbawiony pracy i choćby symbolicznego własnego
kąta, za to obdarzony niezwykłą charyzmą. Kapucyn,
który całe swoje dorosłe życie poświęcił wyprawom
apostolskim obejmującym olbrzymie tereny sowieckiego
imperium od wileńskiej Ostrej Bramy, przez syberyjską
tajgę i żyzne ziemie Ukrainy, aż po kazachskie stepy i
mroźne rejony północnej Estonii. Jeden z kapucyńskich
współbraci napisał o nim: „Żył jak żebrak i umarł, jak
żebrak, a z rzeczy materialnych po jego śmierci zostały do
podziału: habit, pasek i brewiarz...”.
Opr.: SD

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. ROZALIA
Z PALERMO
Św. Rozalia urodziła się 6
października 1129 roku w Palermo
na Sycylii na zamku Oliwella, w
rodzinie normańskiego księcia
Sinibalda, spokrewnionego z
Karolem Wielkim i królem Sycylii,
Rogerem I. Legenda głosi, że
Maria Guiscarda, matka Świętej,
przed jej narodzinami miała
sen, w którym usłyszała, że narodzonej dziewczynce
ma dać na imię Rozalia. Rodzice w bardzo młodym
wieku planowali wydać ją za mąż za księcia Boldwina
pochodzącego z królewskiego rodu.
Rozalia
odrzuciła
propozycję
małżeństwa,
wzgardziwszy zaszczytami i bogactwami schroniła się w
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klasztorze bazylianów. Kiedy jednak rodzice próbowali
ją przekonać do przyjęcia tak wspaniałej propozycji
małżeństwa uciekła do jaskini nieopodal Palermo, gdzie
wiodła pustelnicze życie, pełne modlitwy i umartwień.
Gdy sława jej pobożności i pokory rosła, okoliczni
mieszkańcy coraz liczniej zaczęli odwiedzać jej pustelnię,
wówczas Rozalia postanowiła przenieść się do groty
na zboczu góry Peregrino, w okolicy odludnej i trudno
dostępnej. Jednak i tam po jakimś czasie odnaleziono
Świętą, szukając u niej wsparcia modlitewnego i rady.
Rozalia zmarła w 1165 roku, a jej ciało odkryli pielgrzymi
4 września. Już w XIII wieku czczono św. Rozalię na Sycylii,
wzywając jej pomocy, jak chociażby podczas zarazy w
Bivonie w 1348 roku i w Palermo w 1474. Na Quisquinie
wzniesiono ku jej czci ołtarz, a na górze Peregrino kościół.
Wiedziano, że w grocie znajduje się ciało Świętej, ale
mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Gdy w
1624 roku zaraza nękała okolice Palermo św. Rozalia
ukazała się pobożnej kobiecie i opisała miejsce, w którym
należy szukać jej relikwii, każąc przenieść je do Palermo
w uroczystej procesji. W opisanej wizji w grocie 15 lipca
tego samego roku znaleziono doczesne szczątki Świętej,
które wydobyto i złożono w pałacu kardynała Giannettino
Dorii w Palermo, który zlecił jezuicie o. Giordano Cascini
urzędowe zbadanie ich autentyczności. Dnia 22 lutego
1625 roku ciało św. Rozalii zostało wystawione ku czci
publicznej. W niedługim czasie zaraza opuściła miasto,
a od tego momentu kult św. Rozalii zaczął się szybko
rozprzestrzeniać. Papież Urban VIII wpisał imię Świętej
do Martyrologium Rzymskiego w styczniu 1630 roku
pod datą 15 lipca w rocznicę odnalezienia ciała, a papież
Pius XI w 1927 dodał 4 września - dzień poświęcony
wspomnieniu jej śmierci. Ciało św. Rozalii spoczywa
obecnie w katedrze w Palermo, w kaplicy jej poświęconej.
Złożono je w srebrnej trumnie, wystawianej trzy razy w
roku.
Do Polski relikwie św. Rozalii sprowadzono staraniem
jezuitów w lipcu 1630 roku, a 21 września tegoż roku
wystawiono je ku czci publicznej w kościele p.w. św.
Barbary w Krakowie, gdzie zbudowano w tym celu ołtarz z
nastawą w kształcie groty, mieszczącej w sobie wizerunek
Świętej. Piotr Pruszcz w „Klejnotach miasta Krakowa”
podaje, że uroczystość św. Rozalii w tym kościele
obchodzono 1 września z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu, z dwoma kazaniami i ucałowaniem relikwii
po nieszporach.

Sama Ewangelia wymaga od nas uczestnictwa
w każdej sytuacji i każdym położeniu człowieka, z
miłością do wszystkiego, co dotyczy jego godności i
praw opartych na jego kondycji stworzenia Bożego,
uczynionego „na obraz Boży” (por. Rdz 1, 26), mającego
przez łaskę Chrystusa udział w synostwie Bożym.
Sobór Watykański II słusznie podkreślił, że
pierwszorzędnym zadaniem katolików świeckich jest
przepajanie i przekształcanie całej tkanki współżycia
ludzkiego wartościami Ewangelii, przez głoszenie
antropologii chrześcijańskiej, która z tych wartości
wypływa.
Paweł VI w ten sposób wyszczególnia obszary
apostolstwa świeckich: „Polem właściwym dla ich
ewangelizacyjnej aktywności jest szeroka i bardzo
złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki,
dalej, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków
międzynarodowych, środków przekazu społecznego; do
tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie otwarte
na ewangelizację, jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci
i młodzieży, praca zawodowa, cierpienie ludzkie”. Nie
ma dziedziny działalności ludzkiej, która byłaby obca
solidarnej pracy ewangelizacyjnej świeckich. Konkretnie
myślę o świadectwie życia i o wysiłku ewangelizacyjnym,
których wymaga rodzina chrześcijańska. Kieruję wzrok
na szeroką dziedzinę apostolstwa świeckich w świecie
pracy wstrząsanym silnymi kryzysami. Przed katolikiem
świeckim widzę również otwartą dziedzinę polityki.
Myślę wreszcie o świecie kultury. Katolicy świeccy w
swojej pracy intelektualistów, uczonych, wychowawców i
artystów są powołani do tworzenia na nowo, korzystając
z olbrzymiego bogactwa kulturalnego.
Jan Paweł II „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”

PIELGRZYMKA POAK
DO MATKI BOŻEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
W dniu 18 czerwca 2016 roku tradycyjnie Akcja
Katolicka pod przewodnictwem p. prezes Małgorzaty
Łyżczarz zorganizowała pielgrzymkę do Matki Bożej
Częstochowskiej. Cieszymy się, że wraz z członkami POAK
i jej sympatykami do Matki Bożej pielgrzymował ks.
proboszcz Dariusz Firszt.
Spod naszego Sanktuarium autokarem wyruszyliśmy
o godz. 6.00. Pielgrzymowaliśmy, by podziękować Pani
Jasnogórskiej za opiekę nad naszym Stowarzyszeniem
z prośbą o dalsze jej wstawiennictwo i opiekę na
następny rok. Każdy z nas jechał także do Matki Bożej z
własną intencją i prośbą. Jadąc śpiewaliśmy Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP, odmawialiśmy różaniec,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiewaliśmy pieśni
religijne.
W Częstochowie grupa kilku pielgrzymów wysiadła
z autokaru przy Archikatedrze, a reszta pojechała pod
Klasztor, aby pokłonić się Matce Bożej. Pielgrzymów w
Archikatedrze powitał Metropolita Częstochowski abp
Wacław Depo oraz Urszula Furtak prezes Zarządu KIAK.

Opr.: SD

Rozważania Jana Pawła II

Apostolat katolików
świeckich
Czy trzeba jeszcze raz powtarzać, że wzrastanie w
akceptacji chrześcijańskiej tożsamości świeckich nie
pomniejsza ani nie ogranicza ich możliwości; raczej
określa, ożywia i potęguje tę obecność i tę specyficzną
i oryginalną działalność, jaką Kościół powierza swoim
synom w różnych dziedzinach aktywności osobistej,
zawodowej, społecznej?
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Abp Depo odwołał się do słów św. Jana ..”Pilnujcie mi
tych ścieżek”... wzywając członków do pielęgnowania
historii AK i rozwijania dzieł podejmowanych przez
odrodzoną w Polsce 21 lat temu Akcję Katolicką. Do
zebranych przemówił także asystent kościelny AK bp
Marek Solarczyk. Spotkanie było podsumowaniem pracy
AK w ubiegłym roku. Zaprezentowano nowe władze
Stowarzyszenia, a także nowe plany na najbliższy czas
w związku z lipcową wizytą papieża Franciszka w Polsce.
Zostały wręczone najwyższe odznaczenia AK - medalu
„Za dzieło Apostolstwa”. Otrzymali je p. Halina Szydełko
- b. prezes AK w Polsce, posłanka na Sejm VIII kadencji
i p. Stefan Majerczak -b. wiceprezes Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej, główny organizator Festiwali
Pieśni Patriotycznej.
Pielgrzymi spod Katedry Częstochowskiej przeszli
w procesji Alejami Najświętszej Marii Panny ku

na obecne wyzwania. Matka Boża bardzo serdecznie
nas przekonuje, jak wybierzesz, jak zawierzysz i będziesz
niósł Chrystusa, to On i moc Jego oddziaływania będzie
poruszała najgłębsze tchnienia i tajemnice serc innych
ludzi.” Na zakończenie Mszy Św. bp Asystent zawierzył
Akcję Katolicką Matce Bożej Jasnogórskiej.
W tym roku hasło 21. Pielgrzymki Akcji Katolickiej
to „Z dziękczynieniem za Łaskę Chrztu i chrześcijańską
Ojczyznę”, a uczestniczyło w niej ok. 5 tys. osób.
W drodze powrotnej z Częstochowy nawiedziliśmy
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Jest to
miejscowość w pobliżu Krzeszowic ok. 30 km od Krakowa.
Wśród lasów, dolin, wąwozów i ruin dawnych pustelni
znajduje się Klasztor Karmelitów Bosych. Klasztor ma
plan czworoboku, w jego centrum znajduje się barokowy
kościół, a do zabudowań przylega cmentarz z mogiłami
zakonników. W kościele p.w. św. Eliasza znajduje się obraz
Matki Bożej Szkaplerznej słynący łaskami, który w 1988 r.
został ukoronowany koronami papieskimi oraz kaplica
św. Rafała Kalinowskiego i św. Jana od Krzyża.
Zwiedziliśmy także muzeum, które podzielone jest
na kilka stref. Pierwsza sala została zaaranżowana na
klasztorną bibliotekę pełną starych ksiąg. W przeszklonych
i podświetlanych niszach znajdują się cenne obiekty
m.in. akt fundacyjny eremu, ręcznie przepisywane
modlitewniki, przedmioty ofiarowane przez fundatorkę
Agnieszkę Firlejową z rodu Tęczyńskich. Można także
zapoznać się z fragmentami klasztornych kronik. Są też
pomieszczenia, które nawiązują do średniowiecznych
mnisich pustelni. Tutaj przypominane są postacie: proroka
Eliasza oraz założycieli zakonu karmelitów bosych. Na
zewnętrznych ścianach „pustelni” jest spisana reguła
karmelitańska w j. polskim i łacińskim. W muzeum można
także zobaczyć przedmioty codziennego użytku, które
należały do dawnych mieszkańców wspólnoty. Znajdują
się także przedmioty codziennego użytku z Rwandy i
Burundi gdzie Karmelici Bosi prowadzą misje. Jest też
ekspozycja poświęcona św. Rafałowi Kalinowskiemu używany przez niego Mszał, ornat, oraz wiele pamiątek z
zesłania na Syberię. Można też zobaczyć korespondencję
Jana Pawła II z o. Leonardem Kowalówką, który był
przyjacielem i spowiednikiem Karola Wojtyły z lat jego
młodości. Pobyt w Czernej zakończyliśmy przejściem po
Drodze Krzyżowej.
Wieczorem wróciliśmy do swoich domów dziękując
Matce Bożej za pięknie spędzony czas.
L.G.

W DRODZE NA
JASNĄ GÓRĘ...

jasnogórskim błoniom. Towarzyszyła im orkiestra
i odmawiany był różaniec. Na Jasnej Górze do
zgromadzonych słowa powitania skierował o. Mieczysław
Polak, podprzeor Jasnej Góry. Powiedział.....”Dziękujemy
Wam, że jesteście solą ziemi, aby odnowić wszystko w
Chrystusie, że pogłębiacie Waszą formacje chrześcijańską
i współpracujecie z hierarchią w realizowaniu misji
Kościoła. O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza
Św. pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka. Bp
Solarczyk w homilii powiedział do zebranych „....Stajemy
tutaj jako Akcja Katolicka, żeby przyjąć to co jest przed
nami, rozważyć i znaleźć właściwe kierunki na ten czas,

Ilu nas będzie? Kto dostanie urlop? Czy będzie nas
mniej? Te i wiele innych pytań nasuwało się podczas
planowania tegorocznej pielgrzymki. W związku ze
Światowymi Dniami Młodzieży mogło być nas bardzo
mało, a jednak... Cel był większy niż zmęczenie!
W środę, 5 sierpnia grupa osób z naszej parafii
wyruszyła w XXXVI Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na
Jasną Górę. W tym roku hasło pielgrzymki brzmiało:
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„Nowe życie w Chrystusie”. Podkreślało ono gotowość
do nawrócenia i życia w bliskości z Bogiem. Była to
pielgrzymka dziękczynna za dzieło Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Nasza wędrówka rozpoczynała
się w Gdowie, gdzie dołączyliśmy do II grupy, V
wspólnoty. Grupa z Dziekanowic liczyła 52 osoby.
Kolejnego dnia wyruszając o 5 rano dotarliśmy
na Wawel, gdzie Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
skierował do nas swoje słowo. Nawiązując do
tegorocznego hasła podkreślił wartość naszej obecności
w tym miejscu, dziękując za tegoroczne Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie. Szczególnie dziękowaliśmy za
dar życia ks. kard. Franciszka Macharskiego, którego
pożegnaliśmy kilka dni wcześniej. Słowa Księdza
Kardynała dodały motywacji do dalszej wędrówki,
a sam Kardynał towarzyszył nam przez cały czas
pielgrzymowania - nie tylko modlitwą, ale i czasami
swoją obecnością.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy Eucharystią, która
dodawała siły na dalszą wędrówkę. W drodze mieliśmy
okazję wsłuchiwać się w rozważania na temat
powołania. Podczas postoju wysłuchaliśmy wielu
ciekawych konferencji, a wieczorami mieliśmy okazję
uczestniczyć w Adoracji.
Wiele osób organizujących pielgrzymkę, a także
uczestniczących w niej brało udział w organizacji
Światowych Dni Młodzieży. Mimo że włożyli wiele
wysiłku w to wydarzenie – na zmęczonych twarzach
można było zauważyć radość z tego, że kolejny raz mają
okazje zaangażować się w Boże dzieło.
Pogoda w tym roku była bardzo zróżnicowana.
Nie brakowało upałów, ale także ulewy, która trwała
cały dzień. Wiele pielgrzymów wspomina ten czas
jako niepowtarzalny, z tego względu, że nie pamiętali
pielgrzymki, w której przez cały dzień padało. Jednak
nie ugasiło to naszej radości z bliskości celu do którego
dążyliśmy. Słowa kapłanów przypominały nam, że to
właśnie deszcz jest dla nas znakiem błogosławieństwa.
I dzięki niemu zapamiętamy ten czas na długo.
W ostatnim dniu nie brakowało wrażeń, bo
rozpoczęliśmy go nabożeństwem na tzw. „przeprośnej
górce”. To właśnie tutaj mogliśmy najwyraźniej zobaczyć
jak mocną wspólnotę stworzyliśmy podczas wędrówki.
Siostry pielgrzymujące pierwszy raz zrobiły pięknie
wianki, a bracia – krzyże.
Zmęczenie, bolące nogi, przemoczone ubranie,
opalenizna, opuchlizna czy inne dolegliwości nie ugasiły
naszego entuzjazmu kiedy 11 sierpnia dotarliśmy na
Jasną Górę, by oddać hołd Królowej Polski.
Uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, której
przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Podczas
kazania wspomniał wizytę papieża Franciszka na Jasnej
Górze apelując, aby słowa Ojca Świętego powtarzać
w naszych środowiskach i wspólnotach, oraz aby
inspirować się jego postawą. Zaznaczył, że chociaż
tegoroczna pielgrzymka dobiegła końca to nie kończy
się nasze pielgrzymowanie wiary. Po Eucharystii
zgromadziliśmy się na wspólnej zabawie, po której
zgodnie z tradycją porządkowi oznajmili zakończenie
pielgrzymki używając gwizdków.
Dziękujemy wszystkim pielgrzymom obecnym
na szlaku, ale również tym, którzy łączyli się z nami

duchowo. Dziękujemy za Wasze świadectwo wiary,
życzliwość, dobroć i radość. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tegorocznej
pielgrzymki za Waszą pracę, zaangażowanie i miłość
jaką włożyliście w tworzenie naszej wspólnoty. Do
zobaczenia za rok!

Odpoczynek!

Kiedy chciałam wyruszyć na Jasną Górę, rodzice
przekonywali mnie, że powinnam w tym roku darować
sobie tę wyprawę, ponieważ jestem zmęczona i
powinnam spędzić ten czas w domu, odpoczywając.
Za każdym razem kiedy powtarzałam słowa, że chcę
tam odpocząć, było to dla wszystkich nielogiczne
i niezrozumiałe. Przecież maszerując od rana do
wieczora nie da się odpocząć! A jednak... Pielgrzymka
to oderwanie od rzeczywistości, to zabranie ze sobą

problemów, po to, żeby zanieść je w inne miejsce, to
zawierzenie tego co nas męczy – Komuś, kto doskonale
wie co z nimi zrobić. Poczułam to już w pierwszym dniu
pielgrzymowania, kiedy miałam okazję przystąpić do
spowiedzi i zostawić Bogu wszystko co mnie męczyło.
Od razu szło się lżej! Kolejne dni to doświadczanie troski,
bliskości i miłości ludzi obok nas. Za każdym razem kiedy
idę na Jasną Górę zachwycam się, jak niewiele potrzeba,
by zyskać wiele. Czasami zwykły uśmiech, gest, słowo...
wystarczą by być najszczęśliwszym człowiekiem na
ziemi.
Pielgrzym
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Ze szlaku XXXVI Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej

kilometrowy odcinek do Trąbek dał się nam mocno we
znaki. Czołówka „peletonu” pędziła, były górki i upał
30 st. Ja liczący 84 lata już zastanawiałem się czy w
Wieliczce nie zakończę pielgrzymki. Ale na szczęście przy
Bożej pomocy udało się iść dalej. W Trąbkach parafianie
przygotowali dla nas napoje i posiłki.
W Bieżanowie w Parafii Św. Rodziny z Nazaretu w
godzinach 20:30 – 21:15 uczestniczyliśmy w Adoracji
Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskim. Na
nocleg z sutą kolacją mnie i Antoniego Waśniowskiego z
Trąbek zaprosili p. Ewa i Stanisław Marcowie.
Nazajutrz 6 sierpnia o godzinie 5:00 wyruszyliśmy
na Wawel gdzie o godzinie 7:00 rozpoczęła się Msza
Św. pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława
Dziwisza, a z nieba zaczęła padać mżawka. W homilii ks.
kard. nawiązał do Ewangelii tego dnia, mówiąc między
innymi: Trzeba nam zapraszać Boga do wszystkich
naszych działań, bo bez Niego nic nie możemy uczynić.
Wspomniał o wspaniałych ŚDM, pytał, kto był w
Brzegach i prosił, aby dziś i jutro modlić się za śp. ks.
kard. Franciszka Macharskiego. Po Eucharystii udzielił
nam błogosławieństwa i powiedział: ”Niech Matka Boża
i Miłosierny Bóg zaprowadzą was szczęśliwie na Jasną
Górę do Duchowej Stolicy Polski”.
Teraz od Wawelu szliśmy ulicą Grodzką przez Rynek,
Floriańską, Plac Matejki (przy Kościele Św. Floriana siostry
zakonne obdarowały nas Cudownym Medalikiem),
koło Galerii Krakowskiej do Dworku Białoprądnickiego
na postój i konferencję. W drodze przez Raciborowice
do Więcławic na odcinku 6 km towarzyszył nam obfity
deszcz. W Więcławicach noclegu i poczęstunku użyczyli
nam p. Renata Kotacz i Leopold Król.
7 sierpnia rozpoczęliśmy dzień od uczestnictwa w
Eucharystii. Następnie ruszyliśmy w drogę odmawiając
modlitwę poranną, następnie śpiewaliśmy „Godzinki”

na Jasną Górę 4-11.08.2016 Wspólnoty V
Myślenice, Gdów, Niepołomice,
Mszana Dolna
Dla godnego i bezpiecznego pielgrzymowania
zostały powołane odpowiednie służby i stanowiska i
tak: Ks. Łukasz Michalczewski – wikariusz z Sanktuarium
Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach pełnił funkcję
Głównego Przewodniczącego wspólnoty V. Stanowisko
Głównego Porządkowego pełnił Wojciech Badura z
Gdowa a funkcję Głównego Kwatermistrza - Rafał Trychta.
Bazę wspólnoty V tworzyli – Marek Błaszczyk,
Anna Półtorak i Tomasz Miękina. Obsługę techniczną
pełnił Dominik Szymoniak. Zaopatrzenie: Mateusz
Michalczewski, Jan Litwa i Tomasz Kwiecień. Ciepłą wodę
dla pielgrzymów zabezpieczali Mirosław Włodarczyk i
Kacper Włodarczyk a zimną Paweł Nowak. O utrzymanie
czystości na szlaku pielgrzymki zadbali: Tomasz Woźniak
i Jerzy Idzi. W tegorocznej Pielgrzymce Pieszej wzięło
udział 140 osób z grupy I z Myślenic, z grupy II Gdowskiej
160 (w tym 52 osoby z Dziekanowic), III Niepołomice 160
i grupa IV Mszana Dolna 180. Pielgrzymom towarzyszyli
księża, którzy w czasie drogi na poszczególnych
odcinkach prowadzili konferencje i tak:
- W grupie II ks. Tomasz Jajecznica („Jonasz” i „Maryja,
matka Jezusa”), ks. Damian Orzyżdżyk, ks. Przemysław
Gawlik z USA, diakon Damian Obrał, kleryk Wojciech
Leśniak z Kornatki i siostra Natana Szaro („Godzinki”,
Różaniec i Koronkę)
- W grupie III Niepołomickiej księża: Marcin Rozmus,
Rafał Bobek i Tomasz Plewa. W grupie IV z Mszany
Dolnej księża: Tomasz Stec, Marek Pitala, diakon Adam
Aleksandrowicz oraz klerycy: Bartłomiej Bachleda i
Bartłomiej Graciak. Grupa I Myślenice, nie podała nazwisk
duchownych.
Najwcześniej na szlak pielgrzymkowy wyruszyła
grupa IV – Mszana Dolna 4 sierpnia po Mszy Św. w
Kościele Parafialnym Św. Michała Archaniola z postojami
w Kasince Małej, Pcimiu, Stróży i w Myślenicach na
noclegu. Grupa I Myślenice 5 sierpnia po Mszy Św. w
Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej z postojami w
Zakliczynie, Gorzkowie, Wieliczce (klasztor) i Bieżanowie
w Parafii Św. Rodziny z Nazaretu. Tu miał miejsce
pierwszy nocleg. Grupa II Gdów rozpoczęła pielgrzymkę
także 5 sierpnia po Eucharystii w Kościele Narodzenia
NMP w Gdowie z postojami w Trąbkach, Przebieczanach,
Wieliczce (Klasztor) i Bieżanowie na pierwszy nocleg.
Grupa III Niepołomice wyruszyła 6 sierpnia po Mszy Św.
do Więcławic z postojami: w Wolicy, Ruszczy, Dojazdowie
dołączając do całości Pielgrzymki Krakowskiej.
Ja uczestniczyłem w grupie II Gdów i stąd pochodzą
głównie wydarzenia, jakie udało mi się odnotować.
Po Eucharystii proboszcz Stanisław Bętkowski udzielił
nam błogosławieństwa Bożego na drogę, a główny
porządkowy Wojciech Badura uczulił nas na zachowanie
porządku i bezpieczeństwa na szlaku pielgrzymkowym.
Ruszyliśmy w drogę odmawiając modlitwę poranną, a
następnie śpiewaliśmy „Godzinki”. Już pierwszy 7-mio
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a później w godzinach popołudniowych różaniec i
koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencjach spisanych
na kartkach przez pielgrzymów. Śpiewaliśmy pieśni
oazowe i pielgrzymkowe wraz z prowadzącymi przez
nagłośnienie. Tak już było każdego dnia aż do Jasnej Góry.
Na postoju w Michałowicach ugoszczono nas obficie
wszelkiego rodzaju żywnością, napojami i owocami.
Głównymi organizatorami tego, jak się dowiedziałem, był
proboszcz parafii ks. Wiesław Kiebuła i Rada Parafialna
pod przewodnictwem Czesława Misia. Poczęstunek
sponsorowały sklepy: „Delikatesy Staropolskie”, sklep
„U Juzi”, sklep wielobranżowy „Orzechowskich”,
„Delikatesy Przedmieście Krakowskie”, „Delikatesy
EURO”, sklep „Lewiatan”, „Delikatesy Leśne”, sklep mięsny
„Wesołowskich”, cukiernia „Retro”, cukiernia „Zdrowe
Ciacho”, sklep „Farby i Lakiery Kawalec”. W Iwanowicach
przyjął nas (3 osoby) na nocleg z kolacją Wójt Iwanowic
Robert Lisowski.
Dzień 8 sierpnia rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Św.
w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Iwanowicach,
w koncelebrze pod przewodnictwem ks. Tomasza
Jajecznicy. Psalm śpiewał kleryk Wojciech Leśniak,
Ewangelię czytał diakon Damian Obrał. Myślą przewodnią
homilii głównego celebransa były słowa: „Synowie są
wolni” i „Św. Dominik patron tego dnia”
Tego dnia w drodze do Kąpieli Wielkich 35,7 km szedł
z nami ks. Łukasz Michalczewski, główny przewodnik
Wspólnoty V. W kolumnie pielgrzymkowej spotkaliśmy
też rodziców z dziećmi 4 miesiące i 8 miesięcy w wózkach.
Tego dnia pierwszy postój mieliśmy w Wysocicach przy
kościele p.w. Św. Mikołaja, a następnie w Imbramowicach
przy klasztorze sióstr Norbertanek – Regionalnym
Sanktuarium Męki Pańskiej. W Kąpielach Wielkich na
nocleg zaprosili nas p. Alicja i Henryk Świerczkowie
zamieszkali w Miechówkach.
9 sierpnia o godzinie 8.00 Mszę Św. w Kościele
Miłosierdzia Bożego (poświęconym w 2008 r) odprawił
dla nas pielgrzymów ks. bp Grzegorz Ryś w koncelebrze
ponad 20 kapłanów, diakonów i kleryków. Myślą
przewodnia w homilii ks. bp. Grzegorza były słowa
„Czujność” i „Trud”, „Pokój i jedność chrześcijan”. Ksiądz
biskup nawiązał też do patronki tego dnia św. Teresy od
Krzyża Edyty Stein. Udzielił nam też błogosławieństwa na
drodze do Matki Królowej Polski.
Z Kąpieli Wielkich do Kroczyc (24,8 km) w modlitwie
różańcowej i koronce do Miłosierdzia Bożego modliliśmy
się za tych, co nas przyjmowali na nocleg, za nasze
rodziny oraz w intencjach osobistych składanych na
kartkach. W Kroczycach noclegu udzielili nam p. Zofia i
Jerzy Ziębińscy.
10 sierpnia (środa) był jak się to okazało dniem
najtrudniejszym, bo najdłuższa trasa Kroczyce – Poczesna
39 km i cały dzień padał deszcz. Już o godzinie 6.30
uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny i Św. Jacka. Mszy Św. przewodniczył i homilię
wygłosił ks. Tomasz Plewa z Szarowa. Nawiązał on między
innymi do działań Jana Budziaszka, do Lednicy, gdzie
młodzi najbardziej pamiętają deszcz. Mówił – „Pan Bóg
ma swój plan, mąż sprawiedliwy obdarza ubogich, Pan
Bóg działa tam gdzie jest trudno”. Bardzo nam ta homilia
pomogła znieść trudy tego dnia. Nocleg mieliśmy u p.
Katarzyny Boreckiej w Korwinowie.

11 sierpnia w Poczesnej nabożeństwo pokutne
(Górka Przeprośna) rozpoczęło się o godzinie 10.00
pod przewodnictwem ks. Łukasza Michalczewskiego
głównego przewodnika Wspólnoty V. Najpierw
wysłuchaliśmy ewangelii św. Łukasza o „Synu
marnotrawnym”. W chwili refleksji ks. Łukasz zwrócił
uwagę, jak Pan Jezus stawia na naszej drodze różnych
ludzi. Pan Bóg kocha wszystkich i tych dobrych i
grzeszników, a w tym wszystkim chodzi o miłość.
Zakończył: Niech ta miłość będzie naszą myślą
przewodnią w życiu codziennym. Dziękujmy Bogu
za wszystkich których spotkaliśmy na naszej drodze
do Częstochowy. Podziękował kapłanom, służbom
porządkowym, bazie, kwatermistrzom, wolontariuszom
i pielgrzymom V Wspólnoty. Następnie powiedział:
Przeprośmy Boga za nasze grzechy, odczytał tekst w
akompaniamencie muzyki, podnieśliśmy ręce w górę i
odmówiliśmy „Ojcze Nasz”, po czym ks. Łukasz udzielił
nam błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wszyscy
zgromadzeni przekazywali sobie znak przeproszenia
i pokoju. W tym miejscu miejscowy ks. Proboszcz
powiedział do nas: „ Jesteście najlepsi, komu więcej dano,
od nich będzie się więcej wymagać. Do zobaczenia w
roku 2017. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.”
Ostatni postój mieliśmy przy kościele pw. Św. Jadwigi
Śląskiej u granic Częstochowy. W drodze ostatniego
odcinka na szczyt Jasnej Góry w modlitwach różańcowej
i koronce dziękowaliśmy za pielgrzymkę oraz wszystkim
uczestnikom V Wspólnoty; kapłanom, porządkowym,
wolontariuszom i służbie maltańskiej.
O godzinie 17:50 byliśmy na Wałach Jasnogórskich
gdzie powitał nas ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. bp
Jan Szkodoń a także ks. Dziekan Jan Cendrzak wraz ze
swoją siostrą. Następnie upadliśmy na kolana, ucałowali
ziemię i udali się przed obraz Cudownej Matki Bożej
Częstochowskiej. Przed godziną 19.00 powitał nas przeor
Jasnej Góry i jeszcze raz ks. kard. Stanisław Dziwisz i
rozpoczęła się Eucharystia. W homilii ks. kard. Stanisław
Dziwisz nawiązał do Ewangelii o Weselu w Kanie
Galilejskiej mówiąc m.in.: „Maryja jako pierwsza wiedziała
do kogo trzeba się zwracać, Maryja jest arcydziełem
Stwórcy, pragniemy w dalszym ciągu zwracać się do Niej.
Prośmy o łaskę, abyśmy mogli słyszeć, co Maryja do nas
mówi. Kończy się nasza XXXVI Piesza Pielgrzymka ale
nie kończy się nasza pielgrzymka do zbawienia. Trzeba
wracać do słów Ojca Św Franciszka wypowiedzianych
w czasie ŚDM, trzeba się inspirować słowami Franciszka.
Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim i organizatorom
za tę pielgrzymkę do Pani Jasnogórskiej w tym „Roku
Miłosierdzia”. Niech nadal Matka prowadzi nas do swego
Syna.” Tak zakończył ks. kard. Dziwisz.
Odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a ks. Kard. Stanisław
Dziwisz nas pobłogosławił.
Wiele godzin po zakończeniu nabożeństwa,
młodzież tańczyła i śpiewała jeszcze pieśni na Wałach
Jasnogórskich. My powróciliśmy do swoich rodzinnych
domów 12 sierpnia, naładowani duchem mądrości,
męstwa i wierności Chrystusowi i Jego Matce. Wszystkim,
którzy mnie wspomagali na pielgrzymim szlaku
wyrażam serdeczną wdzięczność i podziękowanie. Niech
miłosierny Bóg Wam to wynagrodzi.
Ludwik Dziewoński
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z czerwca i lipca 2016)
Matko Nieustającej Pomocy, proszę Cię o potrzebne laski dla
Pielgrzymów z naszej Parafii zmierzających do Duchowej
Stolicy Polski - Częstochowy, gdzie królujesz w Jasnogórskim
Wizerunku. W szczególności pragnę polecić Twemu Sercu
Kochana Mamo moich Rodziców, którzy po raz kolejny
podjęli trud pieszej pielgrzymki. Proszę pomóż im szczęśliwie
dotrzeć do celu, dodawaj sił, a przeżywane trudności niech
pomnażają ich wiarę, umacniają w nadziei i rozpalają do
jeszcze piękniejszej miłości Boga; Dziękuję Maryi za opiekę.
Proszę o łaskę we wszystkich moich intencjach oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące, wszystkich księży, oraz o pokój na świecie;
Matko Boża Dziekanowska. Proszę Cie miej w opiece bliską
memu sercu osobę, proszę wspieraj ją w trudnych i smutnych
chwilach, jakie przeżywa, umacniaj w wierze, nadziei i miłości;
Otocz opieką, oraz wypraszaj wszelkie łaski dla kapłanów z
Kolumbii, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży, a których
gościłam w swoim domu; Błogosław i otocz Swoją matczyną
opieką wszystkich naszych Parafian oraz ks. Wikariusza
Łukasza, którzy podążają w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę;
Matko Nieustającej Pomocy. Dziękujemy z całego serca za
Twoim wstawiennictwem Miłosiernemu Bogu, za uchronienie
męża i tatusia od nieodwracalnego uszkodzenia palców prawej
ręki. Prosimy by rany dobrze się zagoiły, by mógł swobodnie
wykonywać swoje codzienne obowiązki i powrócić do pracy
zawodowej. Prosimy, także pomóż nam trwać w miłości i
wzajemnym szacunku. Bądź nam nadal Matką, chociaż tak mało
na tę Twoją miłość macierzyńską zasługujemy; Królowo Pani
Dziekanowska przychodzę dziś przed Twój Święty Obraz, aby
Cię prosić o pomoc w moim bardzo ważnym przedsięwzięciu
na przełomie lipca i sierpnia, o którym Ty Matko Ukochana
dobrze wiesz. Chciałbym zrobić to, co powie mi Twój Syn
Jezus Chrystus, a nasz Zbawiciel. Matko Boża i Nasza przyjmij
moją prośbę; Matko Boża Dziekanowska, Wspomożycielko
Wiernych, na Twoje ręce składam podziękowanie Bogu
Wszechmogącemu za tych wszystkich, których postawił na
84-letniej drodze mojego życia. Za rodziców, małżonkę, dzieci,
wnuki i prawnuki, nauczycieli, współpracowników i niezliczone
rzesze moich uczniów i wychowanków, także działaczach
społecznych - woluntariuszy. Matko Boża miej ich wszystkich
w Swojej opiece; Dziękuję z całego serca za otrzymane łaski
jakimi nas obdarzasz. Proszę miej w Swojej opiece całą moją
rodzinę, opiekuj się nami, daj mężowi zdrowie i spraw, by jego
operacja przebiegła pomyślnie; Oddaję się w Twoją matczyną
opiekę i proszę Cię o łaskę zdrowia; Bardzo dziękuję za Twoją
troskliwą opiekę. Serdecznie proszę, abyśmy wierzyli w Bożą
Miłość i postępowali zgodnie z Boża wolą; Proszę Cię o łaskę
porozumienia sąsiedzkiego na Dziekance, aby doszło do
ustalenia rozgraniczenia oraz poszanowania cudzej własności
i pracy; Matko Boża Dziekanowska, otocz mnie miłością Twego
macierzyńskiego serca i wyjednaj łaskę zdrowia, która jest mi
tak bardzo potrzebna; Proszę Cię weź w Swą matczyną opiekę
Michałka i Maciusia, obdarz ich łaską zdrowia, ochraniaj od
chorób i wszelkiego zła; Dziękuję Ci gorąco za 40 lat naszego

małżeństwa. Matko byłaś z nami w każdy dzień, pomagałaś w
trudnych chwilach, wspierałaś, dawałaś nadzieję, błogosławiłaś.
Prosimy o potrzebne łaski na dni naszego wspólnego życia;
Oddaję w Twą opiekę wszystkich chorych, opuszczonych
i tych, którzy odeszli od Kościoła; Prowadź wszystkich na
drodze kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej, a szczególnie Ojca
Świętego, całą młodzież i wolontariuszy; Dziękuję za wszystkie
łaski, które wyprosiłaś u Jezusa Miłosiernego. Dziękuję Ci, że
uczysz nas dziękować za wszystko co nas spotyka, że uczysz
nas dziękować za każdego człowieka; Dziękuję za wszystkie
otrzymane łaski. Dziękuję, że córka zdała maturę, proszę kieruj
jej wyborem studiów i całym jej życiem. Proszę abyśmy z wiarą
i czystym sercem przeżywali Światowe Dni Młodzieży. Proszę
w sprawie Tobie Mateńko wiadomej, błogosław i dodaj sił.
Tobie Matko Królowo Nasza powierzam dzieci, męża, mamę,
teścia, dziadka, siostrę, braci, koleżanki, całą rodzinę, znajomych
i pielgrzymów, którzy do nas przyjadą, oraz księży z naszej
parafii; Dziękujemy Ci za Światowe Dni Młodzieży, szczęśliwy
ich przebieg i dobrą organizację, szczególnie dziękujemy
naszemu Komitetowi parafialnemu z księdzem Łukaszem na
czele, dziękujemy za wszystkich pielgrzymów którzy byli w
naszej parafii, a szczególnie za tych którzy gościli w naszym
domu. Matko błogosław wszystkim i wypraszaj potrzebne
łaski; Dziękujemy Ci za Twoje orędownictwo u Jezusa
Miłosiernego. Dziękujmy za otrzymane łaski. Prosimy o dalszą
Twoją opiekę nad nami Matuchno Ukochana. Prosimy o łaskę
dobrej spowiedzi, o serca otwarte na słowo Boże i nawrócenie.

Zatroszczyli się o Sanktuarium
16.07.2016 r. Wilk Mirosław, Rozwadowska Agnieszka,
Sosin Marian, Dębowski Marian, Szymoniak Janina, Budny
Ireneusz, Niedrygoś Monika, Niedrygoś Jacek.
23.07.2016 r. Alina Gomółka, Edward Gomółka, Anna
Godzik, Dariusz Kolarczyk, Paulina Kowalska, Pietrzyk
Marzena, Anna Szwec, Justyna Niedrygoś, Katarzyna
Palonek, Zofia Machna, Tomasz Chwajoł. Iwona Chwajoł.
30.07.2016 r. Małgorzata Włodarczyk, Aleksandra
Włodarczyk, Maksymilian Włodarczyk, Helena Garncarz,
Cygan Jan, Grażyna Godzik, Danuta Kasztelan, Kupiec
Michalina, Cygan Janina, Cygan Józef, Hankus Danuta,
Świerk Marek, Firmowski Czesław, Świerk Marek.
06.08.2016 r. Cygan Eugeniusz, Cygan Zdzisława, Luś
Stanisława, Karaś Halina.
13.08.2016 r. Hankus Janina, Hankus Roman, Barbara
Hyży, Mirosław Hyży, Aneta Hyży, Józefa Błaszczyk,
20.08.2016 r. Halina Łyżczarz, Baran Małgorzata, Baran
Aneta, Bugaj Katarzyna, Bugaj Janina, Ślusarczyk Helena,
Dziewoński Stefan, Michalska Nelly, Michalski Aleksander,
Łazarski Władysław.
27.08.2016 r. Oliwa Genowefa, Danuta Strojny.
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Z życia Parafii...

Dnia 02.07.2016
21. Sebastian Półtorak z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Przemysław Molendys
			
2. Gabriela Kordula

DYŻUR W SANKTUARIUM

29.08 – 04.09. z Rudnika spod nr: 40, 19, 30, 36, 12,
28, 29, 42, 33, 43, 89, 103.
05.09. – 11.09. z Sierakowa spod nr: 110, 104, 24, 89,
i z Dziekanowic: 117, 29, 88, 28, 63, 71, 71A, 92.
12.09. – 18.09. z Sierakowa (Bania) spod nr: 96, 207,
116, 146, 155, 206, 92, 142, 221, 91, 91A, 145,
107, 107A, 203, 163, 80, 80A , 160, 144.
19.09. – 25.09. z Sierakowa spod nr: 29, 90, 39, 184,
185, 41, 124, 113, 205, 127, 58, 28, 164, 194,
i z Jankówki: 22, 31.
26.09. – 02.10. z Jankówki spod nr: 56, 41, 43, 58, 100,
1, 52, 28, 59, 55, 83, 53, 79, 87.
03.10. – 09.10. z Jankówki spod nr.: 5, 76, 36, 103, 20,
91, 92, 72, 85, 67, 97, 75, 29, 51, i Sierakowa: 27.
10.10 – 16.10. z Sierakowa spod nr: 36, 34, 32, 31, 30,
130, 123, 181, 85.
17.10 – 23.10. z Jankówki spod nr: 25, 90, 61, 68, 17,
16, 39, 62, 15, 66.
24.10. – 30.10. z Jankówki spod nr: 60, 13, 71, 54, 11,
21, 2, 89, 78, 14, 98.
31.10 – 06.11. z Jankówki spod nr: 34, 33, 84, 44, 19,
86, 38, 18, 69, 57, 35.
07.11. – 13.11. z Sierakowa spod nr: 95, 99, 35, 37, 61,
135, 1, 94, 125, 100, 108.

Dnia 10.07.2016
22. Klaudia Maria Misior z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Mariusz Czyrnek
			
2. Dominika Kurowska
23. Joanna Łyżczarz z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Mariusz Iwański
			
2. Agnieszka Łyżczarz
Dnia 16.07.2016
24. Milena Wiktoria Dziewońska – Lin z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Zbigniew Mazanek
			
2. Monika Bialik
Dnia 24.07.2016
25. Xavier Joseph Hartabus z Kunic
Chrzestnymi byli: 1. Dominik Gomułka
			
2. Barbara Hartabus
Dnia 07.08.2016
26. Ada Rita Rozwadowska z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Wojciech Rozwadowski
			
2. Agnieszka Grochal – Róg
27. Lena Magdalena Puchalska z Winiar
Chrzestnymi byli: 1. Zbigniew Puchalski
			
2. Monika Piasecka
Dnia 21.08.2016
28. Paweł Jan Ciętak z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Tomasz Ciętak
			
2. Elżbieta Wcisło
29. Szymon Kubik
Chrzestnymi byli: 1. Tomasz Trojański
			
2. Wioletta Bułat
30. Kamila Cygal z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Janusz Ostański
			
2. Gertruda Szczyło

Sebastian Rybczyński i Paulina Brończyk
Świadkami byli:
1. Tomasz Brończyk z Sierakowa
			
2. Monika Brończyk z Sierakowa
Mariusz Chlipała i Marta Satoła
Świadkami byli:
1. Tomasz Chlipała z Zasani
			
2. Magdalena Wrona z Bochni
Konrad Haberkiewicz i Dominika Woźniak
Świadkami byli:
1. Kamil Woźniak z Osieczan
			
2. Kinga Woźniak z Osieczan
Tomasz Trojan i Wioletta Hujdus
Świadkami byli:
1. Michał Trojan z Wrocławia
			
2. Magdalena Hujdus z Myślenic
Mariusz Bułat i Agnieszka Rozwadowska
Świadkami byli:
1. Łukasz Rozwadowski z Bieńkowic
			
2. Alicja Bułat z Przebieczan

+ Maria Błaszczyk z Sierakowa
ur. 20.09.1930r. zm. 21.07.2016r.
23. + Stanisława Nowak z Rudnika
ur. 15.03.1922r. zm. 16.08.2016r.
24. + Stefan Ryś z Winiar
ur. 02.09.1948r. zm. 28.08.2016r.
22.

Dnia 28.08.2016
31. Helena Agnieszka Kotowicz z Kunic
Chrzestnymi byli: 1. Leszek Piech
			
2. Katarzyna Wilk

Dobroczyńcy Sanktuarium
Dobroczyńcy naszego Sanktuarium: Janina i
Kazimierz Kruszyna – Kunice; Anna i Stanisław Łyżczarz
– Sieraków; Janina Bugaj - Grajów; Antonina i Stefan
Kupiec – Sieraków; Katarzyna i Jan Mika – Winiary;
Maria i Kazimierz Bugaj – Sieraków; Maria i Władysław
Rozwadowscy – Winiary; Zbigniew Parafiniuk –
Sieraków; Zofia i Piotr Płoskonka – Bieńkowice; Alicja i
Piotr Walandys – Rudnik.
Bóg zapłać za Waszą ofiarność. Za dobroczyńców
naszego kościoła odprawiamy raz w miesiącu Mszę
ks. Proboszcz
świętą. 				
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