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Nie dajcie sobie znieczulić duszy, 
ale dążcie do pięknej miłości
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„Nikt z Nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc i śmierci należymy do Pana”

                                                          Rz 14,7-8

Kardynał Franciszek Macharski
(ur. 20.05.1927 – zm. 02.08.2016 r.)

02.04.1950 r. – przyjął święcenia kapłańskie

06.01.1979 r. – przyjął sakrę biskupią

30.06.1979 r. – otrzymuje kapelusz kardynalski

1979 – 2005 r. – Arcybiskup Metropolita Krakowski
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Drodzy
Czytelnicy 

Człowiek jest dobry. Wiara jest bogactwem. Kościół jest potę-
gą. Polska jest piękna, a Polacy jak mówił Papież Franciszek, 
są entuzjastyczni.

Takie wnioski nasuwają się po Światowych Dniach Młodzieży w Kra-
kowie, a także po pieszej pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej. 
Tysiące ludzi wierzących, w tym bardzo dużo ludzi młodych, nie wsty-
dzi się Jezusa i nie boi się tej wiary pokazywać w dzisiejszych czasach.  
Gdy obserwowaliśmy te wydarzenia lub byliśmy w ich centrum, mo-
gliśmy sobie uświadomić, że wspólnota, która ma swój cel, konkretne 
wartości i przykłady do naśladowania, jest potęgą i ma siłę, którą czer-
pie ze źródła miłosierdzia, a więc od Jezusa.

Wielu ludzi młodych ze świata, podczas trwających Światowych 
Dni Młodzieży było wręcz zachwyconych dobrocią i gościnnością nas 
Polaków. Jest to dla nas powód do dumy, że te dobre cechy ludzkie wy-
pływają z naszych serc, co jest owocem wychowania pokoleń Polaków. 
Sam Papież Franciszek, wracając do Rzymu, podczas konferencji pra-
sowej podkreślił „szlachetność narodu polskiego”, którą zaobserwował 
nie tylko tu w Polsce, ale także już w Argentynie, gdy tam spotykał na-
szych Rodaków. Nawet obywatelom z Panamy udzielił rady, aby następ-
ne Światowe Dni Młodzieży przygotowali tak dobrze jak „krakowianie 
i Polacy”. Młodzi z Meksyku, którzy mieszkali w jednym budynku z na-
szą bukowiańską młodzieżą, na jednym z portali internetowych umie-
ścili zdjęcie, a pod nim następujące słowa: „To są moje siostry z Polski. 
Jesteście wspaniałymi ludźmi i bardzo uprzejmi dla nas”. 

To nie jest tak, że to tylko my jesteśmy super. Tę potężną wspólno-
tę młodego Kościoła tworzyła także młodzież z innych narodów, która 
bardzo wiele dobroci i życzliwości zostawiła w Polsce i w polskich ro-
dzinach. Mogliśmy zaobserwować na żywo lub poprzez TV ich auten-
tyczną i prostą wiarę, która opierała się na modlitwie płynącej z serca. 
Jak to zauważyli uczestnicy jednej Mszy świętej odprawianej w Zato-
rze w miejscu naszego pobytu, na słowa modlitwy „Ojcze nasz” wszyscy 
chwycili się za ręce, ukazując tym samym prawdę, że mimo iż dzielą nas 
granice i język, to łączy nas Bóg i wiara. To było piękne doświadczenie.

Starajmy się zachować dobroć i miłość, abyśmy jako naród nie byli 
podzieleni różnymi poglądami. Chciejmy dzielić się w naszych rodzi-
nach i sąsiedztwie wzajemną życzliwością. Budujmy społeczeństwo na 
fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Niech naszym wzorem będą 
Maryja wraz ze świętymi i błogosławionymi.      

Ks. Damian Drzyżdżyk
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Kto z  nas nie zna tej nie-
zwykłej kobiety, ubranej 
w białe sari z niebieską la-

mówką? Żyła w ciekawych i trud-
nych czasach. Gdy w czasie wojen, 
totalitaryzmów ginęły miliony lu-
dzi, Matka Teresa z Kalkuty rato-
wała chorych i roztaczała serdecz-
ną opiekę nad najsłabszymi i naj-
uboższymi. Często na własnych 
plecach zanosiła umierających do 
hospicjum. To ona pokazała świa-
tu, czym jest bezwarunkowa miłość 
każdego człowieka, bez względu na 
wyznanie, kolor skóry czy stan po-
siadania. Jak nikt inny dostrzegała 
w każdym napotkanym człowieku 
Chrystusa. Za świętą uznawali ją 
nie tylko chrześcijanie, ale także 
muzułmanie, hindusi i niewierzący. 

Matka Teresa - właściwie Agnes 
Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 
sierpnia 1910 r. w Skopje. Została 
ochrzczona następnego dnia. Była 
trzecim, najmłodszym dzieckiem 
w rodzinie. Jej ojciec był kupcem 
i przedsiębiorcą budowlanym. Po-
dróżował w interesach po całej Eu-
ropie. Bardzo dbał o rozwój i wy-
chowanie dzieci. Matka miała bar-
dzo tradycyjne poglądy na rolę ko-
biety w rodzinie. „Gdy ojciec praco-
wał, matka zajmowała się domem - 
gotowała, cerowała, szyła, ale kie-
dy wracał, wszelka praca ustawa-
ła. Matka wkładała czystą suknię, 
czesała się i upewniała, że dzieci są 
umyte i  schludne, gotowe, by go 
powitać”. Bardzo wierząca, uczyła 

Anio³ ubogich
Świêta Matka Teresa z Kalkuty
Elżbieta Lichaj

dzieci wiary i czynnej miłości, ży-
cia chrześcijańskiego popartego 
czynami miłosierdzia. Dzieciństwo 
upłynęło Agnes w szczęściu i har-
monii. Dom rodzinny był otwar-
ty dla wszystkich, a szczególną tro-
skę rodzice Agnes okazywali ubo-
gim. Uczyli swe dzieci solidarno-
ści z bliźnimi, często powtarzając 
te słowa: „Moje dzieci, nie bierz-
cie do ust nawet kęsa, jeśli wcze-
śniej nie podzielicie się z  inny-
mi”. Gdy Agnes miała  9 lat zmarł 
jej tata. Matka, choć była kobietą 
o  silnym charakterze, po śmierci 
męża znalazła się w trudnej sytu-
acji. Agnes, w wieku 18 lat wstą-
piła do Sióstr Misjonarek Naszej 
Pani z Loreto i wyjechała do Indii. 
Składając pierwsze śluby, przyję-
ła imię Maria Teresa od Dzieciąt-
ka Jezus. Sześć lat później złożyła 
śluby wieczyste. Przez dwadzie-
ścia lat uczyła historii i  geogra	 i 
dziewczęta z dobrych rodzin. Jed-
nocześnie, na co dzień stykała się 
z wielką biedą w Kalkucie. Jej pra-
gnieniem było pomagać biednym 
i umierającym w slumsach Kalku-
ty. Chciała opuścić mury klasztor-
ne. Dwa lata oczekiwała na decy-
zję władz kościelnych, by móc za-
łożyć własne Zgromadzenie Mi-
sjonarek Miłości i zamienić habit 
na sari - tradycyjny strój hinduski. 

7 października 1949 r. nowe 
zgromadzenie zostało zatwierdzo-
ne. 12 kwietnia 1953 r. dwanaście 
sióstr złożyło pierwszą profesję 

zakonną, a  założycielka – Matka 
Teresa złożyła profesję wieczystą, 
jako Misjonarka Miłości. 1 lutego 
1965 r. zgromadzenie otrzymało 
zatwierdzenie przez Stolicę Apo-
stolską. Jednocześnie, z każdym ro-
kiem do sióstr dołączali wolonta-
riusze, lekarze, pielęgniarki i ludzie 
świeccy. Organizowano kolejne pla-
cówki i miejsca pomocy. W ciągu 
swojego życia Matka Teresa prze-
mierzała cały świat, pomagając na 
różne sposoby najuboższym i naj-
bardziej potrzebującym. 

Otrzymała wiele nagród i od-
znaczeń międzynarodowych, m.in. 
Pokojową Nagrodę Nobla, Nagrodę 
Pokoju papieża Jana XXIII, w 1976 
r. otrzymała nagrodę „Pacem in ter-
ris”, została też Kawalerem Orde-
ru Uśmiechu. W 1993 r. otrzymała 
doktorat honoris causa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Matka Teresa 
zmarła 5 września 1997 r. w domu 
swego zgromadzenia w Kalkucie. 

Na prośbę licznych osób i wie-
lu organizacji w lipcu 1999 r. (za-
ledwie w 2 lata po jej śmierci) pa-
pież Jan Paweł II wydał zgodę na 
rozpoczęcie procesu beaty	 kacyj-
nego Matki Teresy. 19 październi-
ka 2003 r. odbyła się uroczysta be-
aty	 kacja, a 4 września bieżącego 
roku kanonizacja, której przewod-
niczył papież Franciszek. Wydawać 
by się mogło, że życie Matki Tere-
sy z Kalkuty to pasmo powodzeń 
i sukcesów. Dopiero w 2003 r. wy-
szły na jaw skrywane przez nią ta-
jemnice jej życia duchowego: mi-
styczne uniesienia i  trwające pół 
wieku poczucie nieobecności Boga. 
Jak silna musiała być wiara tej ma-
łej, pochylonej od trosk, poczucia 
samotności i różnych dolegliwości 
kobiety, że mimo wszystko trwa-
ła nadal w wierze, postanowieniu 
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służenia najuboższym i nigdy się 
nie skarżyła na swój los. „Tak sil-
na i tak długotrwała duchowa ago-
nia mogła Matkę Teresę zniechę-
cić, ona jednak przeciwnie - pro-
mieniowała niezwykłą radością 
i miłością (...), ponieważ budow-
lę swego życia oparła na czystej 
wierze” - podkreśla O. Brian Ko-
lodiejchuk, postulator jej procesu 
kanonizacyjnego. Świadkiem ży-
cia i działalności Matki Teresy był 

ks. Leo Maasburg.  Przez wiele lat 
był on jej kapelanem i doradcą, to-
warzyszem podróży i tłumaczem. 
Opublikował historie, opowiada-
jące o  cudach, których dane mu 
było doświadczyć u  boku Matki 
Teresy. Wyłania się z nich portret 
pełnej humoru i bystrości umysłu, 
mądrej i energicznej kobiety, która 
niesie naszej epoce przesłanie na-
dziei, a zarazem świadectwo bez-
granicznej ufności w Bożą miłość, 
kobiety o sile wiary, która potra	  
przenosić góry. Tak opisuje on św. 
Matkę Teresę: “Aby dobrze zrozu-
mieć charyzmat Matki Teresy, nale-
ży sobie uświadomić, że jej powoła-
nie nie dotyczyło wszystkich bied-
nych, lecz najbiedniejszych z bied-
nych - tych, którzy nie są w stanie 
sami sobie pomóc i nie mają nikogo, 

kto mógłby się o nich zatroszczyć. 
Matka Teresa nie uważała siebie za 
jakieś guru i szanowała inne rodza-
je powołań: „Jeżeli jesteś powoła-
ny do tego, aby wychowywać mło-
dych ludzi, to jest to Twoje powo-
łanie, to, czego Bóg od ciebie chce”. 
Często słyszałem, jak wypowiada-
ła to proste zdanie: „Ty umiesz to, 
czego ja nie umiem. Ja mogę zro-
bić to, czego ty nie potra	 sz. Razem 
możemy uczynić coś pięknego dla 

Boga”. Jej zadanie nie pole-
gało na nawracaniu ludzi - to 
może bowiem czynić jedy-
nie sam Bóg. Jej zadaniem 
było umożliwianie ludziom 
kontaktu z Jezusem”. Innym 
razem pisze: „ Gdy kiedyś 
po kilkugodzinnej podró-
ży pociągiem znaleźliśmy 
się blisko dworca w  Śanti 
Nagar, nagle poczułem się 
nieswojo. Jak zareaguję na 
widok całej wioski chorych 
na trąd? Powiedziałem Mat-

ce Teresie, że trochę się denerwu-
ję, jestem niespokojny i odczuwam 
lęk przed wizytą w ośrodku dla trę-
dowatych. Odpowiedziała: „Oj-
cze, spotkasz tam Jezusa w odpy-
chającej powłoce najbiedniejszego 
z biednych. Nasza wizyta przynie-
sie im radość, bo najstraszniejszym 
rodzajem ubóstwa jest samotność 
i poczucie bycia niekochanym. Naj-
cięższą chorobą nie jest dziś trąd 
czy gruźlica, lecz poczucie, że nikt 
nas nie chce”. Przypomniało mi to 
inne słowa Matki Teresy: „Świat 
cierpi nie tylko z  powodu głodu 
chleba, lecz przede wszystkim z po-
wodu głodu miłości i akceptacji”. 
Gdy szedłem z Matką Teresą przez 
ośrodek dla trędowatych, jakaś ko-
bieta, będąca w zaawansowanym 
stadium choroby, zaczęła śpiewać 

przepięknym głosem. Swą pieśnią 
pragnęła podziękować Matce Te-
resie za troskliwość i miłość, któ-
rej doświadczała tu, ona sama i jej 
towarzysze niedoli. Bardzo mnie 
to wzruszyło - zacząłem rozumieć, 
dlaczego „głęboką tęsknotę za mi-
łością mogą nasycić jedynie ludzie 
wypełnieni Bogiem, a nie same tyl-
ko pieniądze czy chleb”.

Podczas Mszy św. kanonizacyj-
nej papież Franciszek powiedział, 
że będzie nam trudno tę osobę, tak 
delikatną w swoim zachowaniu na-
zywać świętą Teresą, bo jej świę-
tość jest tak bliska, czuła i owocna, 
że nadal pozostanie dla nas po pro-
stu Matką. Święta została patronką 
wolontariuszy. Liturgiczne wspo-
mnienie św. Matki Teresy z Kalku-
ty będzie obchodzone 5 września.

Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Matki Teresy z Kalkuty:

Święta Matko Tereso, w Tobie pra-
gnienie Jezusa na Krzyżu zapłonę-
ło żywym płomieniem, tak, iż sta-
łaś się światłem Jego miłości dla 
innych. Ty, pragnąc kochać Jezu-
sa tak, jak nigdy dotąd nie był ko-
chany, oddałaś Mu się całkowicie, 
niczego Mu nie odmawiając, sta-
jąc się nosicielką Jego miłości do 
najbiedniejszych z biednych. Wy-
proś mi u Jezusowego Serca tę łaskę 
(podać intencję). Naucz mnie ule-
głości Jezusowi, aby przenikał cały 
mój umysł, wolę, serce i dyspono-
wał nimi, tak by i moje życie pro-
mieniowało Jego światłem i  Jego 
miłością wobec bliźnich. Amen.

Żródła:
1. h� p://www.opoka.org.pl/

2. Leo Maasburg „Matka Teresa. 
Cudowne historie”.

3. Gloria.tv
4. h� p://www.brewiarz.pl/

5. deon.pl
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Jak narodziło się nabożeństwo, 
o którym mówi się, iż jest „no-
wenną nie do odparcia”?  Po-

dobno nikt, kto z wiarą odmówił 
Nowennę Pompejańską, nie może 
powiedzieć, że nie wyprosił łask, 
o które się modlił.

Ponad sto lat temu, w Neapolu, 
w 1884 roku, ciężko chora, przy-
kuta do łóżka młoda dziewczy-
na Fortunatina Agrelli po otrzy-
maniu medalika i obrazka z wize-
runkiem Matki Bożej Różańco-
wej z  Pompejów, zaczęła modlić 
się o swoje uzdrowienie. Wielkiej 
wiary i ufności musiała być ta mo-
dlitwa, skoro dziewczyna dostąpi-
ła objawienia Matki Bożej. „Naj-
świętsza Panna, siedząc na tronie 
otoczonym przez aniołów, na jed-
nej ręce trzymała Dzieciątko Jezus, 
a w drugiej miała różaniec.  Towa-
rzyszyli im św. Dominik i św. Kata-
rzyna ze Sieny (tak właśnie wyglą-
da obraz z Pompejów – przedziw-
na też jest jego historia – o tym in-
nym razem). Matka Boża odezwa-
ła się do Fortunatiny: „Modliłaś się 
do mnie pod różnymi wezwania-
mi i  zawsze odbierałaś łaski. Te-
raz, gdy mnie wzywasz pod imie-
niem Królowej Różańca Świętego 
z Pompejów, które jest mi bliższe 
ponad wszystkie inne, nie mogę ci 
odmówić. Odpraw trzy nowenny, 
oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz”.

Zapytała również chorą, dla-
czego nie ma na sobie jej medali-
ka, na co Fortunatina przyrzekła, że 
zawsze będzie go nosić, a Jej obra-
zek powiesi nad łóżkiem. Obiecała 

Nowenna Pompejañska
Renata Łukaszczyk

też odbyć pielgrzymkę do Pompe-
jów po swoim uzdrowieniu. Pod-
czas odprawiania trzech nowenn 
dziewczyna cierpiała, przeżywa-
ła ciężkie chwile.  Trzy razy mia-
ła widzenia Matki Bożej. Błagała 
o uzdrowienie. W kwietniu Mat-
ka Boża obiecała jej, że do końca 
maja będzie zupełnie zdrowa.  Po-
wiedziała jej: „Kiedy znów staniesz 
na nogi, uklęknij i odmów trzy razy 
Zdrowaś Mario w podziękowaniu”.

Fortunatina opowiedziała też, 
iż zanim Pani odeszła, głosem peł-
nym dobroci powiedziała: 

„Ktokolwiek pragnie otrzymać 
łaski, niech odprawi na moją cześć 
trzy nowenny, odmawiając pięt-
naście tajemnic różańca, a potem 
niech odmówi znowu trzy nowen-
ny dziękczynne”.

Nadzwyczajne, całkowite uzdro-
wienie Fortunatiny dokonało się 
8 maja 1884 roku. Po miesiącu 
dziewczyna odbyła pielgrzymkę 
do sanktuarium Matki Bożej Ró-
żańcowej w  Pompejach i  złożyła 
świadectwo swojego uzdrowienia” 
i tak powstało nabożeństwo NO-
WENNY POMPEJAŃSKIEJ – 
NOWENNY NIE DO ODPAR-
CIA. Polega ono na odmawianiu 
całego Różańca świętego - trzech 
lub czterech części, przez 54 dni.  
Przez pierwsze 27 dni odmawiana 
jest część błagalna nowenny, przez 
pozostałe –część dziękczynna.  
Przewidziane są specjalne modli-
twy przed i po różańcu – wszystko 
znajdziecie w Internecie lub zaopa-
trzcie się w Veritasie i sklepikach 

przykościelnych w małą książecz-
kę -  „Nowenna Pompejańska”. 

Tyle o  historii tego nabożeń-
stwa, teraz niech przemówią świa-
dectwa ludzi, którzy modlili się 
nowenną.

„To była moja druga Nowen-
na Pompejańska.  Modliłam się 
za męża, pełna niepokoju o  jego 
zdrowie – tak się „spalał” w pracy. 
Moja serdeczna koleżanka twierdzi - 
i ma na to dowody, że Pan Bóg daje 
nam czytelne znaki, tylko musimy 
umieć je odczytać. Nowennę skoń-
czyłam 13-go maja. „Panie Boże – 
zastanawiałam się – czy ten dzień 
ma jakieś znaczenie?  Rocznica cu-
downego ocalenia Ojca Świętego”.

Za kilka dni mąż miał wypa-
dek. W  jego samochód wjechał 
duży wóz dostawczy. 

-Pan żyje?! Strażacy nie mogli 
uwierzyć, widząc mojego Stanisła-
wa całego i zdrowego, z paroma tyl-
ko siniakami.

- Myśmy już pytali o ciało z tego 
samochodu…

Gdy zobaczyłam to auto, a ra-
czej to, co z niego zostało, wiedzia-
łam, co oznaczał dzień zakończe-
nia nowenny..”.

Joanna

„Z  Nowenną Pompejańską 
zetknęłam się po raz pierwszy po 
śmierci mojego taty. Pamiętam do-
brze ten trudny czas. Trzeba było 
się pozbierać i żyć dalej, ale brako-
wało sił...i   jakby tego było mało, 
to doszła jeszcze  grypa żołądko-
wa dzieci, niby zwykły wirus, ale 
w  tamtych tygodniach wszystko 
napawało mnie niewytłumaczal-
nym strachem, lękiem o zdrowie, 
a nawet życie najbliższych. Nie ist-
niało dla mnie racjonalne myślenie, 
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logiczne tłumaczenie faktów, nie 
istniał zwykły pokój serca. Pano-
wał strach...

I wtedy postanowiłam wypro-
sić zdrowie i opiekę dla dzieci, mo-
dląc się Nowenną Pompejańską. 
Początkowo wydawało mi się to 
nierealne, żeby wytrwać te 54 dni 
z  trzema częściami Różańca Św., 
jak znaleźć czas? Skąd wziąć siłę? 
Ale... zaczęłam, trwałam i ufałam. 
Będąc w  połowie nowenny uda-
łam się na Mszę Św. do Durszty-
na (wiadomo, w  jakich inten-
cjach) i tam w trakcie modlitwy 
ojciec Witko powiedział: „... jest 
tu pewna kobieta, matka trójki 
dzieci, która bardzo się o nie mar-
twi  i podjęła nawet w ich inten-
cji modlitwę. Jezus mówi jej, aby 
więcej Mu ufała, On jest i dzieci 
nie zginą” Wiedziałam, na 100% 
że Jezus przez ojca Witko mówi 
do mnie i początkowo przerazi-
ły mnie słowa, że „dzieci nie zgi-
ną”, zastanawiałam się, dlaczego 
tak to powiedział? Co grozi moim 
dzieciom? Jednak po chwili przy-
wołałam się do porządku, prze-
cież  Jezus przypomina mi o za-
ufaniu, o swojej obecności, a to jest 
najważniejsze… Do domu wróci-
łam spokojniejsza i pełna nadziei, 
trwając na modlitwie.

I tak powoli nadeszły dni zakoń-
czenia nowenny; a po nim dzień, 
który odpowiedział mi, dlaczego 
O. Witko użył słów „ nie zginą”.

Mąż kosił trawę przed domem, 
a ja z najmłodszym dzieckiem (mia-
ło wtedy 1 rok 5 miesięcy) chodzi-
łam po parkingu. Odległość mię-
dzy mną  a mężem była duża ok. 
30 metrów. W pewnym momencie 
usłyszałam dziwny świst, poczułam 
delikatny powiew powietrza, jak-
by coś przeleciało koło mojej nogi 

w bardzo bliskiej odległości, nieste-
ty nie wiedziałam co, zauważyłam 
jedynie, że coś rusza się w skarpie 
tuż koło mojego dziecka. Pode-
szłam bliżej i nie wierzyłam wła-
snym oczom. Z trawy wystawał wbi-
ty w korzeń drzewa drut o grubości 
ok 0,5 cm i długości 25-30 cm. Za-
częłam szybko analizować i zrozu-
miałam, że ów „pocisk”  musiał wy-
lecieć spod kosiarki, przeleciał całą 
posesję , minął mnie, minął  głów-
kę dziecka w odległości ok 50 cm 

i  wbił się w korzeń drzewa, tak, iż 
ja nie byłam w stanie tego wyjąć. 
Mąż potwierdził,  że „coś” wplą-
tało się w  kosiarkę, ale  nie zdążył 
zauważyć co.

Na to wszystko, podeszła do nas 
córka i po tym jak usłyszała całą hi-
storię, zadała tylko jedno pytanie: 
„Mamo, a czy ty skończyłaś  za nas 
Nowennę Pompejańską?”  Nasta-
ła cisza, która była odpowiedzią.  

To tylko jedno ze świadectw 
opieki naszej Mamy nad dziećmi, 
nad nami, wiem, że Ona jest i wie-
le może, trzeba tylko chcieć zacząć 
się modlić.

To była moja pierwsza Nowenna 
Pompejańska, następne zaczynały 
się „same” i zawsze były radością.

Modląc się Nowenną Pompe-
jańską doszliśmy razem z mężem 
do wspólnego wniosku, że łatwiej 
odmówić trzy części różańca niż 
jeden dziesiątek...

Anna

„Mój mąż miał wylew tętniaka. 
W szpitalu dostał jeszcze zapalenie 
płuc, przestał samodzielnie oddy-

chać. Stan był tak poważny, że 
wprowadzono go w stan śpiącz-
ki farmakologicznej i utrzymywa-
no przy życiu.  Lekarze twierdzi-
li, że mąż nie wróci do zdrowia, 
że z tego człowieka może zostać, 
jak to się strasznie mówi – „wa-
rzywo”. Zaczął się trudny czas dla 
mnie i naszych dzieci. Modliliśmy 
się za męża wspólnie wieczorami, 
wielu przyjaciół zapewniało o ser-
decznym wsparciu, a ja rozpoczę-
łam odmawianie Nowenny Pom-
pejańskiej. Cztery części różań-
ca codziennie, z bólem i wiarą…

Dokładnie w ostatni dzień czę-
ści błagalnej, po 27-miu dniach 

modlitwy, męża odłączono od apa-
ratury – był w  stanie samodziel-
nie oddychać.  Dokończyłam no-
wennę - po kilku tygodniach przy-
wieźliśmy Józka do domu –poza 
lekkim niedowładem jednej stro-
ny ciała nic mu nie dolegało. Gło-
wa, mowa, płuca– wszystko było 
w porządku.  Któryś z lekarzy, wi-
dząc zdjęcie jego mózgu powie-
dział „ ten człowiek nie ma prawa 
żyć”. Może według ludzkiego pra-
wa - prawo boskie zarządziło ina-
czej. Wierzę mocno, że wymodlili-
śmy wszyscy dla niego zdrowie…. 
Dzięki Ci Maryjo”.

Janina

www.nowenna-pompejanska.pl
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Od kilku lat tysiące ludzi 
czekało na Światowe 
Dni Młodzieży w  Kra-

kowie. Przez wiele miesięcy mo-
dliliśmy się w tej intencji, a organi-
zatorzy starali się zadbać o wszyst-
kie szczegóły związane z  przyję-
ciem pielgrzymów.

Zapewne wielu z nas uczestni-
czyło lub śledziło w mediach rela-
cje z wydarzeń centralnych w Kra-
kowie. Jednak na polskich lotni-
skach i dworcach już od początku 
lipca witaliśmy przybywających go-
ści. W tygodniu poprzedzającym 
spotkanie młodych z  papieżem 
diecezje w naszym kraju zamieniły 

się w miejsca znane nam z Biblii. 
Mogliśmy więc odwiedzić Kana-
an, Emaus czy Genezaret i pozna-
wać Słowo Boże wraz z  innymi 
pielgrzymami.

Jestem uczennicą liceum pro-
wadzonego przez Zakon Pijarów. 
Młodzież pijarska z  całego świa-
ta zgromadziła się w  Kafarnaum 
- diecezji Gdańskiej. W  Bolsze-
wie koło Wejherowa miałam oka-
zję poznać wielu wspaniałych lu-
dzi i doświadczyć Boga w drugim 
człowieku. W czasie Dni Diecezji 
prawie 600 osób zgromadzonych 
wokół osoby św. Józefa Kalasancju-
sza - założyciela Szkół Pobożnych, 

Młodzież pijarska w Kafarnaum
Elżbieta Bafia

przygotowywało się do jak najlep-
szego przeżycia Światowych Dni 
Młodzieży w  Krakowie. Podczas 
wspólnej modlitwy, zabawy i wycie-
czek nie było bariery językowej czy 
kulturowej. Młodzież z Argentyny, 
Dominikany, Chile, USA, Hiszpa-
nii, Brazylii, Portoryko, Meksyku, 
Austrii, Węgier, Ukrainy, Białorusi 
i Polski skupiona była wokół tych 
samych wartości. Byliśmy zasko-
czeni tym jak dużą wiedzę o Pol-
sce mają nasi zagraniczni rówieśni-
cy. Chętnie próbowali pierogów 
i  bigosu, wymawiali trudne, pol-
skie słowa i uczyli się tańczyć po-
loneza. My - Polacy, także pozna-
waliśmy smak Argentyńskiej yer-
ba mate oraz śpiewaliśmy hiszpań-
skie piosenki. 

Dni w Diecezji były czasem na 
rozmowy i zbliżenie się do Boga. 
W  międzynarodowych grupach 
rozważaliśmy fragmenty Ewangelii 
oraz dzieliliśmy się naszymi prze-
myśleniami. Ludzie z najdalszych 
zakątków jak Dominikana czy Por-
toryko mówili o trudnościach, z ja-
kimi spotkali się podczas organiza-
cji wyjazdu, o oszczędnościach ca-
łego życia przeznaczonych na ten 
cel oraz o życzliwości ludzi i opie-
ce opatrzności, dzięki której mo-
gli przybyć do Polski.

Czas Dni w Diecezji był wspa-
niałym doświadczeniem. Pozwoliło 
mi ono jeszcze piękniej przeżywać 
Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie. Z  pewnością owoce tego 
wydarzenia będą widoczne w ży-
ciu wielu ludzi z całego świata.  
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W programie wizyty apo-
stolskiej Papieża Fran-
ciszka w Polsce znala-

zła się liturgia z udziałem ducho-
wieństwa i osób konsekrowanych. 
W sobotę 30 lipca Papież celebro-
wał wraz przybyłymi księżmi Mszę 
św. w Sanktuarium św. Jana Pawła 
II w Krakowie.

Nawiedzenie tegoż Sanktuarium 
przez obecnego Ojca Świętego sta-
nowi ważne dopełnienie całego 
programu XXXI Światowych Dni 
Młodzieży, Kraków 2016, których 
mo� em były słowa: „Błogosławie-
ni miłosierni”. Dzieło tych charak-
terystycznych spotkań ludzi mło-
dych z  Chrystusem zainicjował 
właśnie Jan Paweł II i on też nadał 
nowy wymiar głoszeniu przesła-
nia o Bożym miłosierdziu w Ko-
ściele i w świecie. Stąd nawiedze-
nie przez Papieża Franciszka miej-
sca związanego z jego poprzedni-
kiem na Stolicy Piotrowej urasta 
do rangi symbolu.

Wspólna modlitwa Ojca Świę-
tego Franciszka z duchowieństwem 
i osobami konsekrowanymi z Pol-
ski we wspomnianym Sanktuarium 
nabrała więc szczególnego znacze-
nia. Z tego środowiska wyszedł św. 
Jan Paweł II oraz tutaj rozpoczynał 
swoje doświadczenie duchowe. 
Gdy w tym miejscu i w tym śro-
dowisku stanął następca św. Pio-
tra, to po to, aby tych ludzi wezwać 
do troskliwego pielęgnowania do-
świadczenia, którym żył św. Jan Pa-
weł II i św. Faustyna.

Kapłani są szczególnie wezwani 

Papież Franciszek i duchowieństwo
Albina Policht

do służby w  dziele miłosierdzia 
przez posługę sakramentalną i gło-
szenie słowa Bożego. Świadectwo 
osób konsekrowanych jest koniecz-
ne w życiu i misji całego Kościoła, 
by prawda o Bożym miłosierdziu 
mogła być przyjęta przez każdego 
człowieka.

Z naszej Para	 i  na tę Mszę św. 
pojechał ks. proboszcz Władysław 
Pasternak i cztery Siostry Sługi Je-
zusa. W czasie podróży do Krakowa 
modliliśmy się o owoce tych spo-
tkań z Ojcem Świętym Francisz-
kiem, szczególnie dla ludzi mło-
dych. Na miejscu Ks. Proboszcz 
wziął udział w koncelebrze.

Ojciec św. w  homilii mówił 
m.in., że życie najbliższych uczniów 
Jezusa, „do których grona jeste-
śmy powołani, składa się z  kon-
kretnej miłości, czyli służby i dys-
pozycyjności; jest to życie, gdzie 
nie ma przestrzeni zamkniętych 
i własności prywatnych, dla wła-
snej wygody… Ten, kto postano-
wił upodobnić całe swoje życie do 

Jezusa, nie wybiera już swoich wła-
snych miejsc, ale idzie tam, gdzie 
został posłany”.

Pod koniec homilii Ojciec św. 
powiedział: „Można powiedzieć, 
że Ewangelia, żywa Księga Boże-
go miłosierdzia, którą trzeba nie-
ustannie czytać i  odczytywać na 
nowo, ma wciąż na końcu białe 
karty, pozostaje księgą otwartą, do 
której pisania jesteśmy powołani. 
Pytam was, drodzy bracia i siostry: 
jak wyglądają karty księgi każdego 
z was? Czy są codziennie zapisy-
wane?... Niech nam w tym pomo-
że Matka Boża”.

Dziękujemy Bogu, że mogli-
śmy spotkać się z Namiestnikiem 
Chrystusa i wspólnie z nim uwiel-
biać Pana Boga i Jego Matkę oraz 
patrona tego miejsca, św. Jana Paw-
ła II. Każdy z nas na pewno na dłu-
go zapamięta to spotkanie i często 
będzie wracać do słów Ojca Świę-
tego Franciszka, skierowanych z tak 
wielką troską do każdego z nas.  
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Pod koniec lipca, a dokład-
nie w dniach 26-31 lipca 
w  Krakowie miało miej-

sce niezwykłe wydarzenie, jakim 
są Światowe Dni Młodzieży. Z tego 
też powodu wikary naszej para	 i, 
ksiądz Damian Drzyżdżyk wraz 
z panią Beatą Koszut, zorganizo-
wali dla młodzieży z  Bukowiny 
Tatrzańskiej kilkudniowy wyjazd 
na uroczystości. Wikt i opierunek 
otrzymaliśmy w Podolszu, rodzin-
nej miejscowości naszego księdza.

26 lipca na placu para	 alnym 
zebrali się wszyscy chętni, a następ-
nie wyruszyliśmy busem w stronę 
Podolsza koło Zatora. W tamtejszej 
strażnicy mieliśmy przygotowany 

Światowe Dni Młodzieży 
to niezwykła przygoda 

z Bogiem i drugim 
człowiekiem

Justyna Bryja i Anna Bartol

nocleg. Gdy dotarliśmy na miejsce, 
zostaliśmy bardzo serdecznie przy-
witani przez Panie kucharki, które 
przez cały nasz pobyt chętnie słu-
żyły nam pomocą. Jak się później 
okazało, w  tym samym budynku 
byli zakwaterowani również mło-
dzi pielgrzymi z Meksyku i Argen-
tyny, z którymi bardzo szybko się 
zaprzyjaźniliśmy.

Czas spędzony w  Podolszu 
był naprawdę wyjątkowy i  pełen 
niespodzianek. Mieliśmy przy-
jemność być na koncercie regio-
nalnym, gdzie tańczyliśmy i śpie-
waliśmy ludowe piosenki. Dzię-
ki naszym nowym przyjaciołom 
mogliśmy być na Mszy św. pełnej 

śpiewu i radości, odprawianej w ję-
zyku hiszpańskim. Uczestnicy ta-
kiej Mszy podczas modlitwy Pań-
skiej trzymają się za ręce, a na znak 
pokoju po prostu się przytulają. 
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Światowe Dni Młodzieży były 
czasem miłości, wzajemne-
go zrozumienia, a także re-

generacji duchowej. Podczas spo-
tkań z  Papieżem zrozumieliśmy, 
jak ważne są relacje międzyludz-
kie oraz jak ciężka jest droga do 
świętości.

Nasza grupa z  Bukowiny Ta-
trzańskiej na czas Światowych Dni 
Młodzieży mieszkała w Domu Lu-
dowym w Podolszu. 28 lipca 2016r. 
w czwartek pojechaliśmy przywitać 
Ojca Świętego Franciszka na kra-
kowskie Błonia. Już w drodze do 
miejsca spotkania z Papieżem dało 
się odczuć wszechobecną, radosną 
atmosferę. Wszyscy nie mogli do-
czekać się nadchodzącego spotka-
nia. Euforia narastała z każdą minu-
tą. Młodzi z całego świata chwali-
li Boga w swoich językach. Po do-
tarciu na Błonia zajęliśmy miejsca 
w sektorze u stóp samego ołtarza. 
Śpiewom i tańcom nie było koń-
ca. Mimo, iż nie znaliśmy ludzi, 

Czwartkowe wspomnienia, których 
nikt nikomu nigdy nie zabierze

Justyna Dunajczan, Katarzyna Floryn

których mijaliśmy, czuliśmy pły-
nącą od nich życzliwość. Byli peł-
ni wiary, radości oraz chęci chwa-
lenia Pana.

Z niecierpliwością czekaliśmy na 
Papieża, a gdy się pojawił, na każdej 
twarzy zagościł uśmiech. W swo-
im kazaniu zawarł wiele wartościo-
wych słów, które głęboko tra	 ły do 
naszych serc. Po skończonej Litur-
gii napełnieni Słowem Bożym roz-
poczęliśmy wspólne śpiewy i tań-
ce na cześć Stwórcy.

Wracaliśmy do Podolsza peł-
ni wiary i nadziei na lepsze jutro. 
Mimo ogromnego zmęczenia cie-
szyliśmy się, że dotarliśmy na Bło-
nia. To wtedy właśnie dostrzegli-
śmy, jak potężna jest armia Chry-
stusa. Niezliczona liczba młodych 
ludzi z własnej woli przyjechała do 
Krakowa, by powierzyć się Bogu, 
bo nie chce „rzucić ręcznika przed 
rozpoczęciem walki, poddać się, 
nie rozpocząwszy nawet gry”1.  

1 Fragment kazania Ojca Świętego.

Było to dla nas niezwykłe doświad-
czenie. Dodatkowo jeszcze, brali-
śmy udział w warsztatach z szycia 
i  decupag’u. Jak zwykle świetnie 
się przy tym bawiliśmy. To jesz-
cze nie był koniec atrakcji. Świet-
ną niespodzianką dla wszystkich 
pielgrzymów był darmowy bilet 
do parku rozrywki Energylandia. 
Gwarantujemy, że każdy wykorzy-
stał okazję, żeby przejechać się no-
wym, superszybkim rollercoaste-
rem Formuła  1. Nie można nie 
wspomnieć Festiwalu Młodych, 
na którym podziwialiśmy zespoły 
regionalne m. in. nasz bukowiań-
ski zespół Wiyrchowianie oraz ze-
spół Gooroleska. Nasz ksiądz zo-
stał wyróżniony, ponieważ zapro-
szono go na scenę. Nie dosyć było 
atrakcji, więc w  drodze powrot-
nej wstąpiliśmy do Mc Donaldsa, 
oczywiście po „zdrową” żywność.

Następnego dnia, czyli w piątek 
braliśmy udział w Drodze Krzyżo-
wej na Błoniach, a w sobotę rano 
pożegnaliśmy się, żeby wraz z inny-
mi pielgrzymami spotkać się z Oj-
cem Świętym w Brzegach. O prze-
życiach, które towarzyszyły chwi-
lom spędzonym z Papieżem Fran-
ciszkiem, trudno pisać. Tak pełne 
były emocji, wzruszeń, indywidu-
alnych zamyśleń i głębokich prze-
żyć. Po prostu niezapomniane.

Cały nasz pobyt w  Podolszu, 
życzliwość, z jaką się tam spotka-
liśmy na zawsze pozostanie w na-
szej pamięci, a przede wszystkim 
w naszych sercach.

Pragniemy, przy okazji, w imie-
niu wszystkich uczestników tego 
wyjazdu, serdecznie podziękować, 
szczególnie księdzu Damianowi 
i pani Beacie Koszut oraz wszyst-
kim osobom, dzięki którym ten wy-
jazd był tak wyjątkowy.  
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Kolejny już dzień Świa-
towych Dni Młodzieży. 
Wstaliśmy bardzo wcze-

śnie rano, aby zdążyć na pociąg, 
którym pojechaliśmy do Krakowa. 
Droga minęła nam w mgnieniu oka. 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, wy-

siedliśmy z pociągu i udaliśmy się 
na Rynek. Z racji tego, iż był tam 
McDonald, wstąpiliśmy do niego 
na ,,obiad”. Po posiłku, szybkim 
tempem pomaszerowaliśmy do 
naszego sektora na Błoniach, aby 
tam wraz z Papieżem Franciszkiem 
przeżyć piękną Drogę Krzyżową. Po 
drodze spotkaliśmy siostry, które 
rozdawały obrazki z wizerunkami 
świętych. Można było wymieniać 

Radośæ p³yn¹ca z krzy¿a 
– pi¹tkowa droga krzy¿owa 

(29 lipca 2016 r.)
Paulina, Mateusz, Natalia

się nimi z  obcokrajowcami. Bar-
dzo spodobał nam się ten pomysł. 

Przed wejściem do sektorów 
zostaliśmy dokładnie przeszukani. 
Po rewizji szybko pobiegliśmy za-
jąć miejsca w pierwszych rzędach. 
Gdy usiedliśmy i zrobiliśmy zdję-

cie, zaczęło bardzo padać. Jednak 
po krótkim czasie deszcz ustał i wy-
szło słońce. Kiedy Papież przyje-
chał i pojawił się na wielkim, pięk-
nym ołtarzu, widzieliśmy go jak 
na dłoni.

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej 
było wręcz majestatyczne. Podczas 
naszej wspólnej modlitwy z Papie-
żem oglądaliśmy tancerzy, którzy 
poprzez swój taniec ukazywali ból 

i cierpienie związane z Męką Pań-
ską. Po skończonej Drodze Krzy-
żowej Papież wygłosił przemówie-
nie, w którym nawiązał do uczyn-
ków miłosiernych względem duszy 
i ciała. Trzeci dzień pobytu Ojca 
Świętego w Polsce zakończyliśmy 
wspólnym śpiewem. 

Gdy Papież Franciszek odje-
chał, odbył się koncert, w  czasie 
którego trochę potańczyliśmy i po-
słuchaliśmy pięknych pieśni o na-
szym Panu. Niestety było już bar-
dzo późno i  musieliśmy wracać 
do naszego miejsca noclegowe-

go. Mimo, że wracaliśmy z Drogi 
Krzyżowej, to idąc ulicami Kra-
kowa, śpiewaliśmy i  tańczyliśmy 
wraz z naszymi kolegami z Meksy-
ku, chwaląc w ten sposób Boga za 
okazaną światu miłość i miłosier-
dzie przez zbawczą mękę i śmierć 
Jezusa Chrystusa. Ten dzień był wy-
jątkowy i na pewno zostanie w na-
szej pamięci do końca życia.      
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Sobotni dzień Światowych 
Dni Młodzieży to przede 
wszystkim modlitwa mło-

dych z Ojcem Świętym Francisz-
kiem na Polu Miłosierdzia. My 
także mieliśmy zaszczyt spotkać 
się z Papieżem i wspólnie zawie-
rzyć się Bogu. Zanim jednak do-
tarliśmy do wyznaczonego sekto-
ra, maszerowaliśmy prawie cztery 

Przyjaźń, braterstwo, 
komunia, rodzina 

– sobotnie nocne czuwanie 
na polach miłosierdzia

(30 lipca 2016 r.)
Julia Majerczyk

godziny do podkrakowskich Brze-
gów. Już na samym początku dało 
się odczuć niesamowitą atmosferę 
tego wydarzenia. Młodzież z całe-
go świata była do siebie bardzo po-
zytywnie nastawiona i chętna do 
pomocy, pomimo tak wielu róż-
nic, jakie nas dzielą, czy to mental-
nych, czy zwyczajnie językowych. 

Wieczór upłynął nam pracowi-
cie – zajmowanie miejsc, rozkłada-
nie karimat, wyjmowanie śpiwo-
rów. To był kolejny punkt naszej 
sobotniej przygody. Było jednak 
warto. Kiedy zaczęło się ściemniać 
i nadchodziła noc, Papież Franci-
szek powitał całą społeczność cie-
płymi słowami. Następnie wszy-
scy zebrani, trzymając się za ręce, 
ze łzami wzruszenia w oczach mo-
dlili się z Ojcem Świętym. 

To było niesamowicie emocjo-
nujące przeżycie, które zostanie 
w naszych sercach na zawsze.     
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Po nocy spędzonej pod 
gwiazdami, trochę zmarz-
nięci, ale pełni sił i radości, 

rozpoczęliśmy ostatni dzień naszej 
pielgrzymki. Niestety musieliśmy 
opuścić nasz początkowy sektor, 
więc zaraz po „porannej toalecie” 
rozpoczęliśmy poszukiwania no-
wego miejsca. W końcu znaleźli-
śmy lokum w sektorze A13 i tam 
oczekiwaliśmy na przyjazd Ojca 
Świętego. O godzinie 10: 00 rozpo-
częła się Msza św. Posłania. Mimo 
żaru lejącego się z  nieba, wszy-
scy w skupieniu uczestniczyliśmy 

„Jezus pragnie 
przybliżyć się 
do naszego 
życia” – 
Msza Święta 
Posłania
Agnieszka Budz
Katarzyna Bukowska

w Eucharystii. Chociaż nie każde 
zdanie Papieża Franciszka docie-
rało do nas dokładnie, to czuliśmy 
w swoich sercach siłę i moc tych 
słów. Dokoła nas była młodzież 
pochodząca z  różnych zakątków 
świata, mająca różny kolor skóry 
i posługująca się różnymi języka-
mi. Pomimo tych wszystkich od-
mienności, tworzyliśmy jedność. 

Po zakończeniu Mszy św. ru-
szyliśmy w  drogę powrotną, po-
nieważ mieliśmy do przebycia aż 
9 km. Z powodu przepełnionych 
po „sam su	 t” tramwajów, musie-
liśmy rozdzielić się na grupy i spo-
tkać w wyznaczonym miejscu. Przez 
okno komunikacji miejskiej mo-
gliśmy podziwiać wystrojony Kra-
ków, wracających pielgrzymów oraz 

potężne oberwanie chmury. Nie-
stety dwie ostatnie grupy nie mo-
gły dojechać na miejsce spotkania, 
w związku z czym znacznie opóź-
nił się nasz powrót. 

Ostatecznie spotkaliśmy się 
w  Skawinie, skąd udaliśmy się 
prosto do Podolsza, gdzie czekała 
na nas miła niespodzianka. Pysz-
ny niedzielny obiad i  uśmiech-
nięte twarze naszych gospodyń 
sprawiły nam więcej radości, niż 
można by przypuszczać. Nastą-
pił czas pożegnania. Nie obyło się 
bez dzwięków na góralską i śląską 
nutę. Po tym wszystkim opuścili-
śmy Kraków, Zator i Podolsze, ale 
wspaniałe wspomnienia tamtych 
chwil pozostaną w naszych sercach 
na zawsze.          
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Każdy widzi po swoje-
mu… i ma do tego pra-
wo. Nie patrzymy cudzy-

mi oczyma i posługujemy się swo-
im rozumem. 

Minęły te dni, kiedy wielu w na-
szej Ojczyźnie, prawie w  euforii, 
przeżywało to wydarzenie, które 
nazwano wielkim – mianowicie 
Światowe Dni Młodzieży. Pod pew-
nym względem były one oczywi-
ście wielkie, bo nazwa „Światowe” 
mówi o wielkim światowym roz-
machu. W  spojrzeniu na tę ideę, 
że wszyscy powinniśmy żyć w bra-
terstwie i pokoju, jednoczymy się 
w imię swej chrześcijańskiej wia-
ry, którą żyjemy i oddychamy we 
wszystkich zakątkach ziemi. W te 
zakątki ziemi ktoś tę wiarę zaniósł, 
ktoś tę wiarę przyjął i ktoś ją pie-
lęgnował, gdyż nie tylko zakwitła, 
ale i zaowocowała życiem bardzo 
związanym z Ewangelią. 

Błogosławieni, którzy wierzą 
i którzy w swojej postawie wzajem-
nej są miłosierni. Ufają jednak, że 
i oni miłosierdzia dostąpią. Zawsze 
w nauce katolickiej miłość i miło-
sierdzie znajdowały się na pierw-
szym miejscu. Wydaje się, że obec-
nie świat naprawdę zwariował i czę-
sto nie kieruje się zasadami moral-
nymi, a tzw. zdrowym rozsądkiem, 

Każdy widzi po swojemu
Ks. Władysław Podhalański

wiele znaków wskazuje, że idzie ku 
zagładzie, sam odchodzi od Tego, 
który go stworzył i odkupił. 

Jak się zachować w tej być może 
naprawdę beznadziejnej sytuacji? 

Co może być nadzieją i ratun-
kiem? Tylko nieskończone miło-
sierdzie Boże…, ale ileż to razy 
w ciągu dziejów – szczególnie wi-
dać to w  Starym Testamencie – 
Bóg ostrzegał ludzi, groził karami 
i te kary zsyłał. Pomagało ale tyl-
ko na krótki czas. Gdy odchodziła 
trwoga, odchodzono też i od Boga. 
Rozmyślamy więc o smutnej i nie-
bezpiecznej postawie człowieka, 
który całkowicie od Boga zależy, 
a czasem całkowicie mu na Bogu 
nie zależy. Iluż jest takich, którzy 
niby wierzą, a są prawdziwymi po-
ganami. I jak się więc do tego mają 
Światowe Dni Młodzieży?

Czy jest uzasadnione, by tak 
beztrosko się zachowywać na tle tej 
nieustannej potrzeby korzystania 
z Bożego miłosierdzia? Smutek, żal 
i pokuta są bardziej na miejscu…, 
bo wszyscy ciągle jesteśmy grzesz-
ni. I tak można by sądzić, gdyby się 
nie było związanym z Kościołem 
i z Ojcem Świętym, który każe nam 
mimo wszystko promieniować wia-
rą i radością płynącą między inny-
mi z tej jedności i wspólnoty, jaka 

nas łączy tutaj na ziemi, niezależ-
nie od tego, czy odbywają się ak-
tualnie Światowe Dni Młodzieży, 
czy też nie. 

Trzeba przyznać, że zorganizo-
wanie Światowych Dni Młodzieży 
było aktem wielkiej wiary i odwagi, 
bo przeszkód było wiele i strachu 
niemało. Impreza była bardzo po-
żyteczna, ale nie konieczna. Duch 
Boży jednak nie zawiódł. I wszystkie 
dni przebiegały bezpiecznie, wspa-
niale i radośnie. I wszystko dobrze 
się skończyło. A ta wielka radość 
i  entuzjazm były bardzo miłym 
i potrzebnym elementem spotka-
nia, choć to akurat nie było czymś 
nadzwyczajnym. Przecież młodzież 
to żywioł, a żywioł potra	  zachwy-
cić, a nawet zauroczyć człowieka. 
Na innych spotkaniach młodzież 
podobnie się zachowuje. 

Młodzi ludzie z różnych konty-
nentów i krajów tym bardziej mogli 
być tą wiarą, Ojcem Świętym i sobą 
zachwyceni, bo czuli w tej swojej 
wspólnocie obecność Boga, któ-
ry jest nieskończenie miłosierny. 
Prawda wlewa w nas otuchę, któ-
ra nam pozwala z większą nadzie-
ją żyć. Jesteśmy wszyscy w ramio-
nach dobrego Ojca. Jesteśmy tego 
świadomi. I tą prawdą żyjemy i gło-
simy ją całemu światu.        
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Internet w  przeciągu kilku 
ostatnich lat stał się bardzo po-
wszechnym źródłem rozryw-

ki, pozyskiwania różnych informa-
cji czy platformą do komunikacji 
z rodziną i bliskimi. Czy surfowa-
nie, czyli po prostu spędzanie czasu 
w Internecie jest czymś wartościo-
wym czy może marnotrawstwem?

Chcąc odpowiedzieć sobie na 
to pytanie należy popatrzeć na to, 
co może nam dać Internet, a także, 
co możemy stracić, jeżeli będziemy 
spędzać w nim zbyt wiele czasu.

Rozrywka
Surfowanie w  Internecie naj-

częściej kojarzy się z rozrywką – 
oglądaniem śmiesznych 	 lmów, 
śledzeniem tego, co dzieje się w ży-
ciu innych, czytaniem wiadomo-
ści czy przeglądaniem wiadomości 
ze świata. Spędzanie w ten sposób 
czasu nie jest niczym złym, jednak 
powinno być ograniczone. Siedze-
nie przez pięć godzin przed ekra-
nem komputera tylko w celu roz-
rywkowym jest tak samo bezsen-
sowne, jak całodniowe oglądanie 
telewizji. Krótki relaks po ciężkim 
dniu w pracy czy szkole przyda się 
każdemu, a Internet dostarczy nam 
wiele rozrywki. Musimy jednak pa-
miętać, aby nie spędzać w ten spo-
sób wielu godzin, które moglibyśmy 
przeznaczyć na ciekawsze zajęcia 
w realnym świecie lub po prostu 
spotkania ze znajomymi i rodziną.

Edukacja 
i samorozwój

Internet posiada wiele zalet, do 
najważniejszych z pewnością może-
my zaliczyć możliwość uczenia się 
za jego pośrednictwem. Ułatwiony 
dostęp do wszelkiego rodzaju kur-
sów, korepetycji online czy uniwer-
sytetów internetowych sprawił, że 
każdy, bez względu na 
miejsce zamieszkania, 
może poszerzać swo-
je horyzonty i uczyć 
się języków, a nawet 
ukończyć studia za 
pośrednictwem sie-
ci. Z  tego zdecydo-
wanie warto skorzy-
stać, zwłaszcza jeżeli 
pragniemy poszerzyć 
wiedzę w jakiejś tema-
tyce, a w naszej oko-
licy nie ma tego typu 
kursów czy korepetycji.

Komunikacja 
ponad odległością

Dzięki różnego rodzaju komu-
nikatorom możemy bez proble-
mu kontaktować się z dawno nie-
widzianymi znajomymi czy ro-
dziną mieszkającą nawet na dru-
giej półkuli. Internet zdecydowa-
nie ułatwił komunikację między-
ludzką oraz pozwolił na podtrzy-
mywanie więzi z bliskimi. Nieste-
ty, jak to zazwyczaj bywa, ma to 

również swoje negatywne strony. 
Coraz częściej wolimy kontakto-
wać się z  ludźmi przez Internet 
zamiast spotykać się z  nimi oso-
biście. Takie podejście nie sprzy-
ja budowaniu relacji, zwłaszcza je-
żeli wybieramy wieczór na Face-
booku zamiast spotkania z przyja-
ciółmi czy rodziną. Sami musimy 
umieć rozdzielić komunikację in-
ternetową od tej w realnym świe-
cie. Liczy się przede wszystkim za-
chowanie odpowiedniego balansu 
pomiędzy nimi. 

Surfowanie w Internecie nie jest 
niczym złym. Może być też bardzo 
pożyteczne i rozwojowe. Tylko od 
nas zależy w jaki sposób będziemy 

korzystać z sieci. Marnowanie co-
dziennie kilku godzin na bezsen-
sowne oglądanie śmiesznych zdjęć 
czy 	 lmików z pewnością nie bę-
dzie dla nas dobrym rozwiązaniem, 
jednak to właśnie my decydujemy, 
w jaki sposób skorzystamy z me-
dium, jakim jest Internet. A  ko-
rzystajmy z niego z pożytkiem dla 
nas samych!

Linki godne polecenia:
www.boskatv.pl

www.wiara.pl
www.deon.pl

www.stacja7.pl

Surfowanie 
w Internecie - strata 
czasu czy bogactwo

Marta Lichaj

www.ekai.pl
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Od czego zacząć…? Od nie-
zbyt przyjemnej sprawy, 
ale wypada opowiedzieć 

naszym czytelnikom o tym, co zda-
rzyło się na igrzyskach w Rio.

Wszystko zaczęło się od tego, że 
uzyskałam kwali	 kację na Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Janeiro. Kwa-
li	 kacje składały się z czterech wy-
ścigów, były to trzy Puchary Świata 
i jeszcze jeden wysoko punktowa-
ny wyścig. Nie sądziłam nawet, że 
mogę walczyć o igrzyska olimpij-
skie, które są ukoronowaniem ka-
riery sportowca, tym bardziej, że 
miałam przerwę w  startach spo-
wodowaną urodzeniem dziecka. 
Nigdy wcześniej nie udało mi się 
zakwali	 kować na IO mimo do-
brych występów w kadrze i meda-
li Mistrzostw Polski. W tym roku 
po wspomnianej przerwie byłam 
w dobrej dyspozycji, trenowałam 
dużo i ciężko, więc pojechałam na 
wymarzone igrzyska. Trasę olim-
pijską miałam już objechaną, zo-
stał mi tylko ostatni trening, póź-
niej miał być dzień wolnego i wy-
ścig. Niestety, w naszej dyscypli-
nie jest duże prawdopodobień-
stwo kontuzji, trasy są ciężkie, 
sztucznie budowane, z dużą ilością 
trudnych sekcji i uskoków. Nieraz 
się zdarza, że ktoś się przewraca 

SPORT KSZTAŁTUJE 
CHARAKTER

Marek Wodziak

Rozmowa z Katarzyną Solus-Miśkowicz, reprezentantką Polski 
w kolarstwie górskim na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

i odnosi obrażenia. Z roweru nie 
zawsze uda się upaść bez szwan-
ku, szczególnie, gdy są kamienie. 
W  czasie tego ostatniego trenin-
gu, pokonując kamienistą sekcję, 
wypadłam nieco z  rytmu wyko-
nując skok, wbiłam się przednim 
kołem w dołek i uderzyłam oboj-
czykiem w kamień. Chciałam na-
wet wstać i jechać dalej – nie dało 
się, bo moja ręka wisiała bezwład-
nie. Na dwa dni przed startem wy-
lądowałam więc w szpitalu i tak się 
to skończyło.

To był szpital tam na miejscu, tak?

Tak, to była dobra klinika, w któ-
rej od razu mnie zoperowali. Ina-
czej musiałabym czekać ze złama-
nym obojczykiem na transport do 
Polski i tu poddać się niezbędne-
mu zabiegowi.

Jak się teraz czujesz?

Dobrze, mówi się, że lepsze jest zła-
manie niż pęknięcie. Teraz wstawia 
się blachy, śruby i nie trzeba no-
sić gipsu. Za rok czeka mnie dru-
ga operacja, w celu usunięcia tych 
elementów. Niedługo będę mieć 
kontrolę, zobaczymy, jak się zra-
stają kości. Na razie kręcę już tro-
chę na rowerze stacjonarnym, po 

wykonaniu rentgena będzie wiado-
mo, jakie są zrosty, no i...na rower.

Nadal Cię to cieszy.

No tak, teraz jest już trochę ina-
czej. Nie ma już pytań typu: „Kie-
dy przestaniesz jeździć ?”Oczy-
wiście nie u mnie w domu, bo od 
moich najbliższych nigdy tego nie 
usłyszałam, ale od innych osób zda-
rzało się. Teraz wszyscy jakoś już 
przyzwyczaili się do tego, że jeż-
dżę. Sama też na razie nie odkła-
dam roweru w kąt.

Opowiedz o tym, jak te igrzyska wy-
glądały „od kuchni”, bo słyszało się 
głosy, że nie było najlepiej, że orga-
nizacja kulała.

Na pewno w Rio jest bardzo duże 
ubóstwo wśród ludności. My by-
liśmy praktycznie odgrodzeni od 
świata zewnętrznego. Wioska olim-
pijska jest zawsze odgrodzona, 
wstęp mają tylko ludzie z akredy-
tacją sportowca. W Rio środki bez-
pieczeństwa poszły jeszcze dalej, 
wioski pilnowało wojsko w pełnym 
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uzbrojeniu. Posterunki stały już 
kilka dzielnic przed wioską olim-
pijską. W turystycznych rejonach 
było w miarę bezpiecznie, można 
się było przespacerować nad mo-
rzem, ale przejeżdżając widzieli-
śmy biedę, slumsy, gdzie strzelani-
ny i napady są na porządku dzien-
nym. Niestety, tam gdzie jest bieda, 
nieraz pojawia się przestępczość.

Zawsze mnie interesuje, jak to jest, 
że człowiek wchodzi na taką ścieżkę 
kariery, zostaje aktorem, muzykiem 
czy sportowcem właśnie. Możesz po-
wiedzieć, jak to u Ciebie się zaczęło?

Zaczęło się tylko i wyłącznie dzięki 
moim rodzicom. Mój tata w mło-
dym wieku też miał smykałkę  do 
sportu. Niestety w tamtych czasach, 
w jego sytuacji, nie było możliwe, 
aby zaczął karierę. Po ukończeniu 
15 roku życia pracował w  TPN 
sadząc drzewa, niedługo później 
trzeba było iść na juhaskę. Tata 
widział, że obie, z moją siostrą, je-
steśmy wysportowane i nigdy nie 
gonił nas do książek, zresztą nie 
musiał, zawsze dobrze się uczyły-
śmy. Zachęcał nas za to do aktyw-
ności 	 zycznej. W szkole brałam 
udział chyba we wszystkich zawo-
dach sportowych, bo miałam dużo 
energii.  Jazda na rowerze zaczęła 
się od tego, że nasza szkoła w Bu-
kowinie brała udział w  regional-
nych zawodach pod nazwą Euroliga 
MTB Tatry. Było nas wówczas na-
prawdę sporo i jako szkoła bardzo 
często wygrywaliśmy drużynowo 
cały cykl zawodów. To właśnie za-
wdzięczam nauczycielom wycho-
wania 	 zycznego, pani Małgorza-
cie Sztok	 sz i panu Janowi Mirga 
oraz  Darkowi Haładynie, to dzię-
ki ich zaangażowaniu poznałam, co 

to kolarstwo górskie. Jeździliśmy 
po lasach, wszystkie drogi i dróżki 
znaliśmy na pamięć. Dobrze jest, 
gdy dzieci w  szkole mają możli-
wość uprawiania sportu, bo ja na 
przykład nigdy nie chodziłam do 
szkoły sportowej, nie czułam takiej 
potrzeby. No i wiadomo, że gdy się 
zdobywa medale, wygrywa zawo-
dy, to cieszy i mobilizuje. A im by-
łam starsza, tym bardziej rozumia-
łam, że aby być na podium, trzeba 
ciężko trenować. 

Można prowokacyjnie spytać, po 
co ten sport w ogóle jest potrzebny?

Sport kształtuje charakter. Człowie-
kowi z doświadczeniami sportowy-
mi łatwiej jest radzić sobie w życiu, 
bo sport nie jest lekki. Owszem, 
przynosi radość, gdy stoi się na po-
dium – jest to wówczas uwieńcze-
nie wcześniejszych wysiłków. Ale 
gdy się czasami nie udaje, to har-
tuje ducha. Trzeba się wtedy pod-
nieść, bo nie zawsze jest wspaniale. 
Każdy, kto jedzie na zawody, ma za 
sobą kilkaset godzin różnych tre-
ningów. Ja nieraz trenowałam przez 
całą zimę, dzień w dzień po parę 
godzin. A gdy przychodził sezon, 
okazywało się, że był słaby i trze-
ba było to przeżyć. Trzeba było da-
lej trenować, szukać błędów, bo to 
nie jest tak, że zawsze się jeździ do-
brze. Sport to jest takie moje hob-
by, ale i w tym momencie praca, 
choć wiadomo, że najważniejsza 
jest rodzina. Trzeba jednak mieć 
też swoją pasję, swoją odskocznię. 
Dla mnie jest to jeżdżenie na rowe-
rze, dla Ciebie śpiewanie w chórze, 
dla kogoś jeszcze coś innego. I choć 
żadne z tych hobby nie jest łatwe,  
trzeba mieć coś takiego w  życiu, 
starać się i próbować.

Starania i  próby przynoszą efekty, 
przypomnisz nam swoje osiągnięcia?

Oprócz reprezentowania Polski 
na XXXI Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro, wielokrotnie re-
prezentowałam nasz kraj na Mistrzo-
stwach Europy i Świata. Wśród mo-
ich zdobyczy są Akademickie Mi-
strzostwo Świata w kolarstwie gór-
skim 2014 r. i Akademickie Wice-
mistrzostwo Świata w kolarstwie 
szosowym 2014 r. Zdobyłam rów-

nież 15 medali Mistrzostw Polski 
i 4 tytuły Mistrza Polski w cross co-
untry, maratonie, sprincie. 

To jeszcze opowiedz o swoich planach.

Plany mojego klubu – Volkswa-
gen Samochody Użytkowe MTB 
Team – są ambitne. Będziemy two-
rzyć grupę zawodową wpisaną do 
międzynarodowej federacji. Nasz 
skład zespołu nie jest jeszcze o	 -
cjalnie opublikowany, ale będzie 
mocny. Zamierzamy startować 
w Pucharach Świata, chcemy uzy-
skać kwali	 kacje na Mistrzostwa 
Europy i Mistrzostwa Świata, bę-
dziemy również startować jeszcze 
w  kilku imprezach wysokiej ran-
gi. Ja już w tym roku, jeśli zdrowie 

fo
t. 

B.
 W

ol
iń

sk
i



IDZIE HYR    Nr 4 /2016 19

pozwoli, chcę wystartować w zawo-
dach przełajowych w zimie. Dzięki 
temu mogę trochę urozmaicić zi-
mowy trening, który jest żmudny 
i ciężki. Takie starty są tym ważniej-
sze, że w tym roku wcześnie skoń-
czyłam sezon, a dla wytrenowanego 
organizmu przestój nie jest korzyst-
ny. Plany są więc ambitne, pozosta-
je mi trenować i czekać na przyszły 
rok. Na pewno będzie mnie widać 
w Bukowinie, gdy biegam lub jeż-
dżę po śniegu na rowerze.

Pozostaje życzyć zdrowia i  braku 
kontuzji.

Tego jak najbardziej. Na koniec 
chciałam jeszcze zaznaczyć, że 
szkoła w początkach mojej karie-
ry była ważna, ale większość zasług 
przypada moim rodzicom. Moje 
treningi i  starty dużo kosztowa-
ły, ale nigdy od rodziców nie usły-
szałam, że mi nie pomogą. Bardzo 
dużo dokładali do mojego sportu, 
tata z mamą dzielnie ze mną jeździ-
li co tydzień na zawody, nieraz po 
całej Polsce. Nigdy też nie usłysza-
łam pytania, jak długo jeszcze będę 
się ścigać . Rodzice cały czas mnie 
wspierali i tak jest do tej pory. To 
właśnie dzięki mojej całej rodzi-
nie – siostrze, teściowej, szwagro-
wi i szwagierce – wróciłam na ro-
wer. Mam na kogo liczyć i wiem, że 
mój syn zostaje pod dobrą opieką. 
Oni mnie wspierają, mój mąż tak 
samo, mogę im tylko ogromnie za 
to podziękować.

 Dziękuję Ci bardzo za rozmowę 
i poświęcony czas.

Dziękuję również i pozdrawiam.  

Meksyk to kraj, którego 
znaczną część miesz-
kańców stanowią kato-

licy (ponad 80%), jednakże na po-
czątku XX wieku państwo to prze-
szło poważną rewolucję, której ce-
lem było zlikwidowanie Kościoła 
Katolickiego. Warto przybliżyć tę 
historię, gdyż początek XX wie-
ku można określić mianem mo-

dernistycznego kryzysu Kościo-
ła, zważywszy na wielość wyda-
rzeń mających w tym czasie miej-
sce (rewolucja meksykańska, re-
wolucja bolszewicka, wojna do-
mowa w Hiszpanii). Każdy z tych 
zrywów, w mniejszym lub w więk-
szym stopniu, opowiadał się prze-
ciw wierze chrześcijańskiej.

Do roku 1910 Meksyk znajdo-
wał się pod panowaniem gen. Por-
	 rio Díaz Mori’ego. Generał swo-
je dyktatorskie rządy sprawował 

od roku 1876. Pod rządami Diaza 
w Meksyku panował głęboki po-
dział społeczny – kraj podzielony 
był pomiędzy bogatych, uprzywi-
lejowanych właścicieli ziemskich, 
a  żyjących w  skrajnym ubóstwie 
pozostałych mieszkańców, nie-
jednokrotnie pozbawionych zie-
mi i środków do życia. Dodatko-
wo silne wpływy koncernów za-

granicznych pogarszały sytuację 
społeczno – ekonomiczną ludzi 
najbiedniejszych. Odnośnie religii, 
Diaz swoją politykę opierał na an-
tykatolickiej reformie, ogłoszonej 
w drugiej połowie XIX wieku, jed-
nakże w swoich działaniach nie po-
dejmował otwartej walki z Kościo-
łem, w obawie przez buntem naj-
biedniejszej części społeczeństwa. 

Sytuacja uległa diametralnej 
zmianie w roku 1910, w momen-
cie wybuchu rewolucji jakobińskiej. 

Modernistyczny kryzys 
– rewolucja meksykańska 

w 1910 roku
Elżbieta Wilczek
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w szkołach wszelkiego typu oraz 
zakazywała zakładania i kierowa-
nia szkołami podstawowymi ja-
kimkolwiek zakonom religijnym 
lub kapłanom jakiejkolwiek reli-
gii. […] W art. 5 zakazywano skła-
dania ślubów zakonnych, (jako 
uwłaczających wolności jednost-
ki), […] wprowadzono zapis, iż 
prawo nie pozwala na tworzenie 
zakonów monastycznych. Art. 24 
deklarował wprawdzie wolność 

wyznawania wie-
rzeń i  uprawia-
nia praktyk reli-
gijnych, ale za-
kazywał wszel-
kich aktów kultu 
poza świątynia-
mi, a i te podda-
wał czujności (vi-
gilancia) władz. 
Art. 27 pozbawiał 
Kościół wszelkiej 
własności nie-
ruchomej, łącz-
nie ze świątynia-
mi, seminariami, 
pałacami bisku-

pów, kolegiami, klasztorami i  ja-
kimikolwiek innymi budynkami 
oprócz pomieszczeń instytucji do-
broczynnych: stawały się one wła-
snością państwa i mogły być jedy-
nie udostępniane – pod nadzorem 
urzędników – na potrzeby „mini-
strów kultu” i wiernych”2. Całko-
wicie zlaicyzowano życie publicz-
ne, zakazując tym samym jakiekol-
wiek odwoływania się do dyskur-
su religijnego. 

Sytuacja społeczno-politycz-
na w Meksyku nie pozostała bez 
echa na arenie międzynarodowej, 
przez co Meksyk spotkał się z jawną 

2 Tamże

Wybuch niezadowolenia społecz-
nego był wynikiem ogromnego uci-
sku mas chłopskich, a także rosną-
cego niezadowolenia wynikające-
go z reelekcji gen. Diaza. Przed wy-
borami prezydent zapowiadał, iż 
Meksyk potrzebuje demokratycz-
nych wyborów i  głębokich prze-
mian gospodarczych, jednakże wy-
niki sfałszowano, co spowodowa-
ło ogromne niezadowolenie wśród 
klasy średniej społeczeństwa. Do-
datkowo liberal-
ni rewolucjoniści 
opowiedzieli się 
przeciw Kościo-
łowi Katolickie-
mu, rozpoczyna-
jąc okres ciężkie-
go prześladowa-
nia Kościoła. Po 
niedługim czasie 
rewolucja przero-
dziła się w otwar-
tą wojnę domo-
wą, w której ście-
rały się walczące 
ze sobą frakcje 
Venustiano Car-
ranza, Emiliano Zapaty oraz Do-
roteo Arangy.

Kościół został bezpreceden-
sowo zaatakowany i  rozmyślnie 
niszczony. „W każdym zdobytym 
przez rewolucjonistów mieście 
mordowano, torturowano, poni-
żano bądź deportowano księży, 
profanowano naczynia liturgicz-
ne, plądrowano kościoły oraz urzą-
dzano w nich orgie i tańce; palo-
no też biblioteki i zwłaszcza kon-
fesjonały, jako mebel wykorzysty-
wany do konspirowania przeciwko 
rewolucji”1. Rewolucjoniści naka-

1 J. Bartyzel, Zanim wybuchła 
cristiada. Antykatolicka furia 
Rewolucji Meksykańskiej, http://

zali wygnanie jezuitów, a także bi-
skupów i wszystkich kapłanów, po-
chodzących z zagranicy. Zamykano 
świątynie, przeistaczając je w bu-
dynki użytku publicznego, zaka-
zano odprawiania obrzędów, bicia 
w dzwony i wszelkich przejawów 
publicznego kultu religijnego. Za-
mykano szkoły katolickie i wszyst-
kie klasztory, prześladowano osoby 
duchowne, niejednokrotnie tortu-
rując je i zabijając. Zabroniono tak-

że kategorycznie udzielania wier-
nym sakramentów.

W 1916 roku do władzy doszedł 
Venustiano Carranza, który postu-
lował za całkowitym rozdziałem Ko-
ścioła od państwa i zaprzestaniem 
brutalnych prześladowań, jednakże 
większość deputowanych postulo-
wała za dalszym niszczeniem Ko-
ścioła. Burzliwa debata toczyła się 
w związku z koniecznością uchwa-
lenia nowej konstytucji. 

„Konstytucja została uchwa-
lona 5 II 1917 roku. Nakazywa-
ła ona (w art. 3) nauczanie laickie 

www.legitymizm.org/antykato-
licka-furia.
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krytyką ze strony innych państw. 
Dodatkowo przeciwko panującej 
sytuacji zwrócił się papież Bene-
dykt XV wraz z kilkoma biskupami 
i księżmi. W kraju doszło do pro-
testów katolików. Rosnące nieza-
dowolenie wewnątrz i na zewnątrz 
Meksyku doprowadziło do złago-
dzenia polityki Carranza wzglę-
dem Kościoła. Złagodzenie poli-
tyki natychmiast przerodziło się 
w otwarty spisek przeciwko pre-
zydentowi, w wyniku którego zo-
stał on obalony i zastrzelony przez 
jakobińskich depu-
towanych. Władzę 
w kraju przejął gen. 
Álvaro Obregón. 

Do kolejnej fali 
prześladowania Ko-
ścioła doszło w roku 
1924, wraz z przeję-
ciem władzy przez 
gen. Plutarco Elías 
Calle’sa. Nowy pre-
zydent bardzo rygo-
rystycznie dążył do 
przestrzegania zapisów konsty-
tucji, dotyczących prześladowa-
nia Kościoła. Początkowo meksy-
kańscy katolicy nie buntowali się 
otwarcie, starając się osiągnąć kon-
sensus, jednak z biegiem czasu i ze 
wzrostem ucisku, zaczęło docho-
dzić do eskalacji kon� iktu. Utwo-
rzono Krajową Ligę Obrony Wol-
ności Religijnej (Liga Nacional para 
la Defensa de la Libertad Religio-
sa; LNDLR). „Cel Ligi określono, 
jako odzyskanie (conquistar) wol-
ności religijnej i innych wynikają-
cych z niej wolności społecznych 
i ekonomicznych, ujętych w cztery 
punkty: 1) pełna wolność (liber-
tad plena) nauczania; 2) prawo po-
wszechne (derecho común) dla ka-
tolików; 3) prawo powszechne dla 

Kościoła; 4) prawo powszechne dla 
robotników katolickich”3. W póź-
niejszym okresie katolicy podjęli 
się bojkotu, aby narazić na jak naj-
większe straty państwo. Dotyczyło 
to bojkotu transportu, szkolnictwa, 
handlu oraz rozrywki. Dążenia ka-
tolików do złagodzenia sytuacji pa-
nującej w Meksyku względem reli-
gii, promował papież Benedykt XV 
wraz z hierarchią kościelną (z pa-
pieżem współpracowali wygnani 
biskupi meksykańscy). Jednakże 
władze państwowe nie zrezygno-

wały z prześladowań, doprowadza-
jąc tym samym do pierwszej Criste-
ros (Powstania Chrystusowców). 
Bunt przeciwko władzy państwo-
wej rozpoczął się od zabarykado-
wania się w Kościele Matki Bożej 
z Guadalupe grupy opowiadającej 
się przeciw władzy państwowej i za 
obroną religii. Bunt przerodził się 
w otwarty kon� ikt zbrojny, w wy-
niku którego zginęło około 90 ty-
sięcy osób, wśród których oprócz 
cristeros i żołnierzy państwowych 
znajdowali się także cywile. Kon-
� ikt rozwiązano dopiero w wyniku 

3 J. Bartyzel, Zanim wybuchła 
cristiada. Antykatolicka furia 
Rewolucji Meksykańskiej, http://
www.legitymizm.org/antykato-
licka-furia.

mediacji rządu USA. Władze pań-
stwowe objęły amnestią uczestni-
ków postania, jednakże wkrótce 
amnestia przerodziła się w jeszcze 
okrutniejsze prześladowania. W la-
tach 1934-1941 doszło do drugiej 
cristiady ((la segunda cristiada), 
jednakże jej zasięg, zarówno tery-
torialny, jak i liczebność powstań-
ców była niewielka. „La segunda 
zaczęła się o	 cjalnie ogłoszeniem 
20 XI 1934 roku przez LNDL Pla-
nu z Cerro Gordo (Plan de Cerro 
Gordo), którego treść pokrywała się 

zasadniczo z Planem 
z Los Altos z pierw-
szej cristiady. W pre-
ambule stwierdzo-
no, że tyrania, któ-
ra rządzi Meksykiem 
jest destrukcyjna dla 
społeczeństwa i gro-
zi zanikiem narodo-
wości”4. Drugie po-
wstanie nie uzyskało 
poparcia hierarchii 
kościelnej, a  same 

władze duchowne wprost nawo-
ływały do jego natychmiastowe-
go zaprzestania. 

Kościół Katolicki, wśród o	 ar 
walk w Meksyku ogłosił kilku świę-
tych i  błogosławionych, zarów-
no wśród duchownych, jak i osób 
świeckich, między innymi Cristo-
bal Magallanesa i Jose Maria Ro-
blesa oraz Józefa Sáncheza del Río. 
Dodatkowo w 2012 roku powstał 
	 lm Deana Wrighta “Cristiada” 
opowiadający o krwawej rewolu-
cji w Meksyku.     

4 J. Bartyzel, La segunda. Druga 
cristiada meksykańska 1934-
1941, http://www.legitymizm.
org/la-segunda.
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Pogrzeb państwowy z udzia-
łem najwyższych władz 
Rzeczypospolitej. Dźwięki 

polskiego hymnu, biało-czerwone 
� agi na trumnach, warta honorowa, 
kompania reprezentacyjna, salwa 
honorowa. Na to wszystko dwoje 

żołnierzy niezłomnych ppor. Da-
nuta Siedzikówna ps. „Inka” i ppłk. 
Feliks Selmanowicz ps. „Zagoń-
czyk” musieli czekać 70 lat, z czego 
68 lat przysypani gruzem, w bezi-
miennych dołach pod chodnikiem 
gdańskiego cmentarza. W niedzie-
lę 28 sierpnia miałem zaszczyt 
uczestniczyć w  tym niezwykłym 
wydarzeniu, jakim była Msza św. 
pogrzebowa w Bazylice Katedral-
nej w Gdańsku i odprowadzenie na 
Cmentarz Garnizonowy bohater-
skich żołnierzy polskiego podzie-
mia antykomunistycznego.

Idąc w  kondukcie żałobnym 

Zachowali się jak trzeba!
ks. ppor. Jarosław Chlebda 

trudno było ukryć wzruszenie. 
Morze biało-czerwonych � ag. Ty-
siące ludzi, młodzi i starzy, księża, 
siostry zakonne, żołnierze, harce-
rze, rodzice z dziećmi skandujący 
patriotyczne hasła, a  wśród nich 
to najczęściej powtarzane: Chwa-

ła Bohaterom! Byli tacy, którzy na 
widok przejeżdżających na wojsko-
wych pojazdach trumien ze szcząt-
kami „Inki” i „Zagończyka” klękali 
na ulicy jak przed największą świę-
tością. W oczach wielu ludzi widać 
było łzy. Zastanawiałem się czy są 
to łzy żalu czy radości z  tego, że 
jak człowiek zachowa się jak trze-
ba, to nigdy pamięć o nim nie zo-
stanie zatarta. Nie ma takich środ-
ków tu na ziemi, które mogłyby za-
bić prawdę. 

To co wydarzyło się z końcem 
sierpnia w  Gdańsku, to wielkie 
zwycięstwo narodowej pamięci. 

Władza komunistyczna chcia-
ła, by o takich ludziach jak „Inka” 
i „Zagończyk”, czyli o żołnierzach 
wyklętych bo niezłomnych, o ca-
łej konspiracji powojennej, słuch 
całkowicie zaginął. Albo, by mówić 
o nich, jako o „bandytach”. I chyba 
wiem dlaczego im się to nie udało. 
Słudzy kłamstwa ponieśli porażkę, 
bo żyli i żyją ciągle ludzie, którzy 
jak „Inka” potra	 ą zachować się 
jak trzeba, ludzie, którzy spełnia-
ją testament Feliksa Selmanowicza 
z ostatniego listu do syna:

Kreślę tych ostatnich parę słów 
i żegnam, aż do zobaczenia się na 
tamtym świecie, bo za chwilę od-
chodzę do Boga. Jestem skazany 
na śmierć i  wyrok za chwilę bę-
dzie wykonany. Bądź dobrym Po-
lakiem. Kochaj Polskę. Bądź po-
słuszny starszym. Słuchaj swych 
opiekunów i bądź posłuszny mat-
ce. Tyle, co mogę w tych paru sło-
wach skreślić do Ciebie. Odchodzę 
w zaświaty. To, co pozostawiam na 
tym świecie najdroższego, to Pol-
skę i Ciebie, Najdroższy.

Zanim 28 sierpnia 1946 r., 
w piwnicach gdańskiego więzienia, 
padły strzały, „Inka” i „Zagończyk” 
zdążyli krzyknąć: „Niech żyje Pol-
ska”! Dzięki nim żyje. I za to im je-
steśmy wdzięczni. A naszym obo-
wiązkiem pozostaje być dobrymi 
Polakami i kochać Polskę. W czym 
dobry Bóg niech nam dopomoże. 
Chwała Bohaterom!        
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Przed wakacjami zakończy-
liśmy już nasze rozważa-
nia na temat Mszy Świę-

tej, które jak mam nadzieję, choć 
trochę pomogły nam lepiej zro-
zumieć naszą obecność na Eucha-
rystii. Ale to nie koniec. W kolej-
nych numerach naszego czasopi-
sma, pragnę pochylić się nad na-
bożeństwami związanymi z  Naj-
świętszym Sakramentem.

Bardzo ważnym nabożeństwem 
ku czci Najświętszej Eucharystii jest 
przeżywana przez nas w zgroma-
dzeniu liturgicznym ADO� CJA.

Czym jest adoracja Najświęt-
szego Sakramentu?

Samo słowo adoracja kojarzy 
się nam z  okazywaniem komuś 
uwielbienia, zachwytu, podziwu. 

Jest to, jak pisał 
w  jednym z  li-
stów św. Jan Pa-
weł II, okazywa-
nie czci Obecno-
ści Bożej i  zara-
zem akt dziękczy-
nienia, jakie skła-
damy Ojcu za to, 
że w swoim Synu 
nawiedził i odku-
pił swój lud. 

Dla św. Jana 
Pawła II, którego całe życie prze-
niknięte było głębokim zjednocze-
niem z Bogiem na modlitwie, naj-
ważniejsze miejsce zajmowała Eu-
charystia, a  także związana z  nią 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Papież, za św. Alfonsem Marią 
Liguorim uważał, że: „Wśród róż-
nych praktyk pobożnych, adoracja 
Jezusa sakramentalnego jest pierw-
sza po sakramentach, najbardziej 
miła Bogu i najbardziej pożytecz-
na dla nas. Eucharystia jest nie-
ocenionym skarbem: nie tylko jej 
sprawowanie, lecz także jej adora-
cja poza Mszą św. pozwala zaczerp-
nąć z samego źródła łaski” (Eccle-
sia de Eucharistia, 25). 

Dlatego w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca pragniemy z całym 

Kościołem zjednoczyć się na wspól-
nej adoracji, która jest takim za-
trzymaniem się przy Jezusie i przy-
lgnięciem do Niego. Te nabożeń-
stwa odprawiane we wspólnocie 
Kościoła mają nam wskazać dro-
gę, nauczyć nas naszej osobistej 
kontemplacji Chrystusa ukryte-
go w Najświętszym Sakramencie. 
Nawet, gdyby to była chwila spę-
dzona w pustym kościele, podczas 
której nie wypowiadamy komplet-
nie żadnych słów, tylko wpatruje-
my się w Jego Majestat, który jest 
za drzwiczkami tabernakulum. 
Słowa Papieża zachęcają nas, aby-
śmy na adoracji przyjmowali po-
stawę dziecięcej ufności i otwiera-
li swoje serca i dłonie, aby przyjąć 
dar od Boga i podziękować Mu za 
Jego dobrodziejstwa.

Wszystkie nabożeństwa ma-
jowe i  czerwcowe, odmawianie 
w  październiku różańca święte-
go, jak i rozważanie tajemnic bo-
lesnych podczas Gorzkich żali są 
odprawiane przy obecności Jezu-
sa Chrystusa w Najświętszym Sa-
kramencie. To dobry moment, by 
powierzyć Mu nasze intencje, nie-
pokoje i radości.

Oczywiście najpiękniejszą 
adoracją jest nasze zjednoczenie 
się z  Panem w  Komunii Świętej. 
Chciejmy jak najczęściej korzystać 
z tego najpiękniejszego daru, jaki 
zostawił nam Jezus, jako pokarm 
na życie wieczne.      

EUCHARYSTIA POD LUPĄ
Ks. Damian Drzyżdżyk
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W jednej z pieśni rekolek-
cyjnych padają słowa: 
„Święty, potężny jesteś, 

Panie nasz, przed Tobą dziś może-
my stać dzięki łasce, nie dzięki nam 
samym”. Ta 
p i o s e n k a 
w jakiś spo-
sób wyraża 
moje mo� o, 
które wybra-
łem na obra-
zek prymi-
cyjny: „Za 
łaską Boga 
jestem tym, 
czym jestem”. Bo tak patrzę na moje 
powołanie, jako na dar Pana Boga.

Kiedy wstępowałem do semina-
rium, myślałem sobie: …no prze-
cież byłem lektorem, animatorem, 
byłem tak 
blisko Ko-
ścioła, już 
t a k  d u ż o 
wiem, ideal-
ny kandydat 
na księdza! 
Można mnie 
już święcić! 
Po co semi-
narium trwa 
aż sześć lat? W miarę upływu czasu 
coraz bardziej uświadamiałem so-
bie, że tak nie jest. Przekonywałem 
się, że wstąpienie do seminarium nie 
usunęło moich wad, nad którymi 
muszę pracować, że tak naprawdę 

jest wielu „świętszych” i mądrzej-
szych, którzy bardziej nadają się 
do służby kapłańskiej, że powoła-
nie kapłańskie to nie suma moich 
talentów i przywiązania do Kościo-

ła, ale dar 
Pana Boga 
– niczy m 
niezasłużo-
na łaska.

W  cza-
sie moich 
p r y m i c j i 
kaznodzie-
ja wyjaśniał 
słowo „ła-

ska”- to piękno Boga, które tak po-
ciąga, że nie da mu się oprzeć. Nie 
spotkałem tej de	 nicji łaski wcze-
śniej, ale uważam, że ona wyjaśnia 
istotę powołania. Gdy byłem w li-

ceum, mia-
łem sympa-
tię, ale rów-
nie inten-
sywnie jak 
o  niej, my-
ślałem o se-
minarium. 
P o w o ł a -
n i e  b y ł o 
mocniejsze.

W dzieciństwie lubiłem bawić 
się w  księdza. Z  koców robiłem 
ornaty, sok winogronowy świet-
nie nadawał się na wino, a herbat-
niki na hostię. Później jednak od-
kryłem, że lepsze hostie można 

wyprodukować, gdy szklanką wy-
tnie się okrągłą cząstkę z kromki 
chleba. To były dziecinne zabawy, 
jednak z perspektywy czasu widzę, 
że przez zainteresowanie Kościołem 
i liturgią, Pan Bóg mówił do mnie 
już wtedy, gdy miałem kilka lat.

Poważna re� eksja nad drogą ży-
cia rozpoczęła się w liceum. Mia-
łem wówczas trzy momenty prze-
łomowe, które zadecydowały, że 
wstąpiłem do seminarium.

Pierwszy z nich to rekolekcje 
Grup Apostolskich, w których bra-
łem udział, jako animator. W cza-
sie ich trwania prowadzący zakon-
nik, którego wcześniej nie zna-
łem, wziął mnie na rozmowę i po-
wiedział: „widzę, że masz powoła-
nie”. Dla mnie był to szok, że czło-
wiek, którego znam trzy dni, mówi 
mi o powołaniu, które rodziło się 
w moim sercu, a o którym z nim 
wcześniej nie rozmawiałem. To 
pierwszy znak Pana Boga.

Druga sytuacja, która była dla 
mnie ważna, to modlitwa w  Ko-
ściele Mariackim, w  której pro-
siłem Boga, żeby mi wskazał, czy 
moją drogą jest kapłaństwo, czy też 
małżeństwo. Trzy godziny później 
dostałem smsa od sympatii, że na-
sza relacja zakończy się na przyjaź-
ni. To drugi znak od Pana Boga.

Trzeci znak odczytałem w Ła-
giewnikach. Po spowiedzi uklęk-
nąłem w  ławce i  powiedziałem: 
„Panie Boże, idę do seminarium”. 
I poczułem ogromny pokój w ser-
cu, że to słuszny wybór.

Bóg mówi przez różne znaki. 
Ja miałem takie. Każdy ksiądz opo-
wie inną historię swojego powo-
łania. Jedno jest jednak dla mnie 
pewne: powołanie to piękno Boga, 
które tak pociąga, że nie da mu się 
oprzeć.        

„Za łaską Boga 
jestem tym, czym jestem”

(1 Kor 15, 10)
ks. Wojciech Baran
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Karolina Chowaniec

W tym roku miałam możliwość uczestniczenia w dziękczynnej pielgrzymce na Jasną Górę. Była to 
pierwsza taka pielgrzymka w moim życiu i mam nadzieję, że nie ostatnia. W czasie tak przyjem-
nego spaceru (przeszliśmy 134,6 km i zrobiliśmy 268270 kroków) nie tylko się modliliśmy, ale 

i śpiewaliśmy, a tym samym dawaliśmy świadectwo naszej wiary. Poprzez ten trud i radość o	 arowaliśmy 
się w pełni Matce Bożej Częstochowskiej, 
a tym samym zanieśliśmy Jej swoje inten-
cje, o które modliliśmy się podczas drogi. 
Gdy szliśmy pomiędzy domami, miesz-
kańcy wychodzili, aby nam pomachać lub 
dać butelkę wody, która w upalny dzień 
znaczyła bardzo wiele. Ludzie, którzy nas 
przyjmowali, traktowali nas tak, jakbyśmy 
mieszkali z  nimi całe życie. Na tej piel-
grzymce widać było zapał młodych ludzi, 
którym zależy na tym, aby wiara chrześci-
jańska przetrwała jak najdłużej, bo prze-
cież to właśnie młodzież jest przyszłością 
polskiego narodu. Dzięki tej pielgrzymce 
pogłębiłam swoją wiarę.

Dziękczynna piesza 
pielgrzymka do Częstochowy

Katarzyna Tomala

Te wakacje były najpiękniejsze w moim życiu. Najpierw wy-
jazd na Światowe Dni Młodzieży, a kilka dni później pie-
sza pielgrzymka z Krakowa na Jasną Górę. Brałam w niej 

udział po raz pierwszy. Nie zdawałam sobie sprawy, że uczestnic-
two w pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej może być 
tak wielkim przeżyciem. Już wiem, że jeśli tylko będę mogła, to 
pójdę znów za rok. Był czas na modlitwę, przemyślenia i na za-
bawę oraz zawieranie nowych znajomości. Bardzo podobała mi 
się życzliwość i bezinteresowność ludzi, którzy nas gościli. Biorąc 
udział w pielgrzymce, pogłębiłam swoją wiarę oraz przekonałam 
się, że jest wiele osób, które w natłoku swoich codziennych obo-
wiązków potra	 ą znaleźć czas dla Boga. Matce Bożej zaniosłam 
osobiste intencje i wyrazy wdzięczności. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć podziękowań za szczęśliwie i radośnie przeżyte Świa-
towe Dni Młodzieży.          
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W tym roku mogliśmy po raz kolejny być w cudow-
nym miejscu, jakim jest Kalwaria Zebrzydowska, 
którą tak bardzo ukochał nasz wspaniały Papież 

Jan Paweł II. Pielgrzymka odbyła się 4 września 2016 roku. 
Wyruszyliśmy bardzo wcześnie, zabierając po drodze naszych 
sąsiadów z Gronia i Leśnicy. 

Uroczystość odpustowa poprzedzona była Godzinkami 
ku czci Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 9:00 rozpo-
częła się Droga Krzyżowa. Idąc za krzyżem i obrazem Matki 
Najświętszej Kalwaryjskiej na Górę Ukrzyżowania, śpiewem 
i modlitwą prosiliśmy Maryję o wstawiennictwo. W szczegól-
ny sposób modliliśmy się za rodziny z naszej diecezji. Ksiądz 
kardynał Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św., 
sprawował ją w intencji rodzin. Było cudownie i bardzo uro-
czyście. Otaczały nas rozmodlone tłumy, a wśród nich wie-
le rodzin z dziećmi. 

Naszą pielgrzymkę prowadził ksiądz Damian, któremu bar-
dzo dziękujemy. Dziękujemy także paniom z Gronia i Leśni-
cy za wspólne, modlitewne pielgrzymowanie. Na szczególne 
podziękowania zasługują państwo Chowańcowie z Marysią 
i Mikołajem, którzy jako jedyni z Bukowiny Tatrzańskiej uda-
li się na pielgrzymkę całą rodziną. Budujące i godne naślado-
wania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny mogli-
śmy być w Kalwarii Zebrzydowskiej, by podziękować naszej 
kochanej Matuchnie i prosić Ją o dalsze wstawiennictwo.  

Pielgrzymka 
do Kalwarii Zebrzydowskiej
Maria Sztokfisz

Organy wywodzą się od znacznie 
prostszych w budowie instrumen-
tów, jakimi były: Dudy oraz Flet-

nia Pana. Powstanie tego typu instrumentu 
było wynikiem ewolucji, której siłą napędo-
wą stała się chęć wyeliminowania bezpośred-
niego, ludzkiego zadęcia, a mechanizm dzia-
łania zastąpiono wentylami oraz hydraulicz-
nymi sprężarkami powietrza.

Nazwa organy w  dzisiejszym tego sło-
wa znaczeniu powstała w III w p. n. e. Kon-
struktorem takiego instrumentu był mate-
matyk aleksandryjski Ktesibios. Ciśnienie 
powietrza w tych organach było regulowane 
za pomocą zbiornika z wodą, dlatego instru-
ment ten nazwano organami wodnymi. Me-
chanizm wytwarzający w organach hydrau-
licznych powietrze pod ciśnieniem, był bar-
dzo pozytywny, przede wszystkim od stro-
ny technicznej nawet z dzisiejszego punktu 
widzenia. Użycie go pozwalało na utrzymy-
wanie powietrza w sposób stabilny. Mecha-
nizm ten wymagał jednak dużego i ciężkiego 
zbiornika z wodą, co w przypadku organów 
przeznaczonych do przenoszenia, stawało 
się bardzo kłopotliwe, a zamontowanie tego 
typu instrumentu o dużych rozmiarach, sta-
wało się czasem wręcz niemożliwe. Nie ma 
dokładnych informacji, jeśli chodzi o użycie 
tego instrumentu w starożytności, wiadomo 
natomiast, iż zyskał on bardzo dużą popular-
ność w epoce chrześcijaństwa, a zwłaszcza 
w  Rzymskich cyrkach. Mocny i  przenikli-
wy dźwięk, nadawał się szczególnie do tego 
typu rozrywek.

Nie wiadomo czy wszystkie organy, które 
powstały w starożytności były hydrauliczny-
mi, wiadomo natomiast, że w pewnym mo-
mencie mechanizm hydrauliczny sprężenia 

Historia organów 
piszczałkowych

Jacek Hyżny
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powietrza, zastąpiono skórzany-
mi miechami.

Organy w pierwszych wiekach 
swego istnienia były instrumentem 
tylko i wyłącznie świeckim. W oba-
wie przed przesiąknięciem do litur-
gii elementów pogańskich, Kościół 
wykluczał je całkowicie z muzyki 
kościelnej. Dopiero w drugiej poło-
wie VII w. papież Witalian I (657-
672) wydał zezwolenie na wpro-
wadzenie tego instrumentu do li-
turgii Kościoła zachodniego.

W Europie organy zaczęto bu-
dować w połowie V stulecia. Two-
rzono coraz to większe instrumen-
ty, a szczytowym osiągnięciem wy-
dają się być wielkie, jak na tamte 
czasy, organy wybudowane w 980 
r. w  angielskim opactwie bene-
dyktyńskim w Winchester. Instru-
ment ten posiadał dwie klawiatury 
umieszczone naprzeciwko siebie, 
co stwarzało konieczność zatrud-
nienia dwóch organistów.

Oczywiście równolegle z  du-
żymi organami budowanymi prze-
ważnie w kościołach, rozwijało się 
kilka przenośnych odmian tego in-
strumentu, różniących się techniką 
gry, wielkością i przeznaczeniem. 

Należą do nich: portatyw, pozy-
tyw i pojawiający się trochę póź-
niej regał. Jeśli chodzi o klawiatu-
rę w średniowiecznych organach, 
to klawisze nie były naciskane tyl-
ko przesuwane. Tego typu klawia-
tura w znacznym stopniu ograni-
czała możliwości techniczno-wyko-
nawcze organów. W celu uspraw-
nienia techniki gry, zaczęto stoso-
wać klawisze sprzęgane z tak zwa-
nymi zasuwkami. Jednak pierwsze 
klawisze były bardzo dużych roz-

miarów (ok 50 cm długie i 15 cm 
szerokie). Ciężko było je poruszyć 
i nie powracały one do pierwotne-
go położenia po zwolnieniu naci-
sku. Klawisze więc naciskano pię-
ściami lub łokciami. Udoskonale-
nie mechanizmu gry przez zastąpie-
nie zasuwek dźwigniami, dało po-
czątek nowemu typowi konstruk-
cji klawiatury. W XIII w. pojawiły 
się pierwsze dźwignie, które znaj-
dowały się wewnątrz instrumentu 
i uruchamiane były za pośrednic-
twem przycisków przypominają-
cych klawisze maszyny do pisania. 
W  tym samym stuleciu niektóre 
instrumenty zostały zaopatrzone 
w klawiaturę współczesnego typu 

z  wystającymi klawiszami-dźwi-
gniami, które były bezpośrednio 
naciskane palcami.

W wieku XIV pojawia się w or-
ganach klawiatura nożna, czyli pe-
dał. Znaczenie pedału w tamtym 
czasie było drugorzędne. Nie była 
to samodzielna klawiatura i nie po-
siadał on własnych rzędów pisz-
czałek. Klawisze pedału połączone 
były z klawiszami klawiatury ma-
nuału i służyły do ułatwienia gry 
na ciężko działających klawiszach 
manuału. Warto zaznaczyć, że Pol-
ska była jednym z krajów, w którym 
pedał wprowadzono do organów 
najwcześniej. Najważniejsze źródła 
XIV w. dotyczą instrumentu zbu-
dowanego w 1381r. w Kętach. Jerzy 
Gołos odnalazł w miejscowej kro-
nice para	 alnej wzmiankę o tym, 
że organy w Kętach posiadały pe-
dał. W tym samym wieku zaczęły 
powstawać instrumenty z trzema 
manuałami i pedałem. Dzięki co-
raz nowszej technice budowy or-
ganów gra stawała się coraz lżej-
sza i  możliwe było granie palca-
mi, a nie pięściami i łokciami, tak 
jak wcześniej.

Pod koniec XIV w. zaczęto doda-
wać do organów głosy solowe, tzn. 
szeregi piszczałek, z których każdy 
naśladował brzmienie jakiegoś in-
nego instrumentu, zaś w wieku XV 
udoskonalono budowę wiatrowni-
cy, wprowadzając tzw. listwę wysta-
jącą z obudowy instrumentu, której 
wyciągnięcie powodowało otwar-
cie dopływu powietrza do wybra-
nego szeregu piszczałek. Drugim 
wynalazkiem w XV-wiecznych wia-
trownicach było zastąpienie ciężko 
działających zasuw dźwiękowych 
zaworami dźwiękowymi, umożli-
wiało to szybszą i sprawniejszą grę 
palcami.        
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Po zwiedzeniu Lewoczy, 
o której pisałem w cz. III, 
proponuję jazdę na wschód 

w kierunku na Preszow (Prešov) 
i  przejechanie około 12-14 km, 
aby po prawej (południowej) stro-
nie zauważyć na wzgórzu rozle-
głe mury i ruiny Zamku Spiskiego 
(Spišsky hrad), który jest najwięk-
szym zespołem zamkowym w Eu-
ropie, obejmującym 4 hektary. Za-
mek ten rozbudowywany etapa-
mi powstał około 1120 roku i był 
twierdzą na północy ówczesnego 
państwa węgierskiego, a z czasem 
stał się siedzibą żupana spiskiego. 
Nieco na wschód u podnóża zam-
ku znajdują się zabudowania Spi-
skiego Podgrodzia (Spišske Podhra-
die) łączące się 
praktycznie ze 
średniowiecz-
ną Spiską Ka-
pitułą (Spišska 
Kapitula). Od 
1993 r. jest ona 
na liście świato-
wego dziedzic-
twa kulturowe-
go UNESCO, 
podobnie jak pozostałości Zam-
ku Spiskiego. Od 1776 r. jest tu-
taj siedziba biskupstwa spiskiego, 
przy którym od 1815 roku do dzi-
siaj funkcjonuje seminarium du-
chowne, a w 1819 roku powstało 
też tutaj najstarsze na Węgrzech 

seminarium nauczycielskie.
W  czasach komunistycznych 

od 1950 roku seminaria duchowne 
i nauczycielskie zostały zamknięte, 
biskup zaś aresztowany i przez wie-
le lat więziony. W 1989 r. w Kapitu-
le zaczęło się nowe życie. Wszyst-
kie obiekty powróciły do Kościo-
ła. Po remontach stały się mieszka-
niami dla księży, zakonników, księ-
ży emerytów, a przede wszystkim 
biskupa spiskiego (aktualnie Ste-
fan Sečka), a także siedzibą semi-
narium duchownego.

Do tego zespołu średniowiecz-
nej zabudowy należy oczywiście, 
jako główny obiekt, katedra bisku-
pia św. Marcina, która jest wręcz 
klasycznym przykładem archi-

tektury romań-
skiej, a  następ-
nie gotyckiej. 
Jej część romań-
ska wzniesiona 
w  XIII wieku, 
to głównie dwie 
wieże ukończo-
ne w 1270 roku 
i tylna część ko-
ścioła. W latach 

1462-1478 świątynia została prze-
budowana na gotycką. Wewnątrz 
oprócz ołtarza głównego jest kilka 
ołtarzy bocznych, a każdy z nich to 
arcydzieło sztuki gotyckiej. Katedrę 
zwiedza się z przewodnikiem. Bile-
ty i pamiątki nabywa się w osobno 

stojącej gotyckiej wieży zegarowej.
Wracając ze Spiskiej Kapituły 

w  stronę Popradu warto z  głów-
nej drogi skręcić w okolice kościo-
ła w  Spiskim Czwartku (Spišsky 
Štvrtok), aby podziwiać „przyle-
pioną” do południowej ściany ko-
ścioła para	 alnego perełkę sakral-
nego budownictwa gotyckiego – 
kaplicę Zapolych, która przypo-
mina Sainte Chapelle w Paryżu po-
dziwianą przez cały świat. Z drogi 
kaplica ta jest niewidoczna. Z ka-
plicą połączony jest podziemnym 
przejściem, XVII- wieczny budy-
nek renesansowy, klasztor francisz-
kanów (minorytov), którzy w nocy 
13/14 kwietnia 1950 roku podzie-
lili los wszystkich zakonników na 
Słowacji, czyli zostali aresztowani 
i  osadzeni w  Podolińcu. Aktual-
nie w domu tym jest Dom Opie-
ki dla Dorosłych, a po 1989 roku 
franciszkanie wrócili do kościoła. 
Ich dom to nowoczesna plebania 

POZNAJMY SĄSIEDZKIE 
SŁOWACKIE POGRANICZE CZ. IV
Edward J. Charczuk

Spiska Sobota - przed domem króla 
Madagaskaru

Spiska Kapituła - przed katedrą św. Marcina
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obok, a pierwszymi franciszkanami 
po powrocie byli Polacy z Krakowa.

Dojeżdżając do Popradu war-
to zajrzeć do jego wschodniego 
przedmieścia zwanego Spiska So-
bota (Spišska Sobota). Jest to mia-
steczko (aktualnie dzielnica Popra-
du) do złudzenia przypominające 
miasteczko bawarskie, bo do 1945 
roku mieszkali tu głównie Niemcy. 
Gotycki kościół św. Jerzego (sv. Ju-
raja) też warto odwiedzić. Ołtarz 
główny i boczne to dzieło opisy-
wanego wcześniej mistrza Pawła 
z Lewoczy. Ciekawa jest też stała 
dekoracja Grobu Pańskiego w dłu-
giej wnęce, podobna nie spotykana 
nigdzie indziej. Kościół ten i mia-
steczko odwiedziła królowa angiel-
ska Elżbieta II.

Sam Poprad turystycznie jest 
mało atrakcyjny, więc warto go 
przejechać i udać się na północ do 
Starego Smokowca pod Tatry Wy-
sokie. Jadąc możemy podziwiać po-
łudniową panoramę Tatr z jej naj-
wyższymi szczytami Gerlachem 
i Łomnicą. W Starym Smokowcu 

można kolejką naziemną wjechać na Hrebienok, z którego jest widok 
na cały słowacki Spisz. Zimą jest budowana lodowa kaplica. Natomiast 
zawsze można zejść do Malej Studenej Doliny z pięknym wodospadem. 

Po powrocie można pojechać kilkanaście kilometrów do Štrbske’go 
plesa (parking w odległości kilkuset metrów), obejść jezioro spokojnym 
spacerem i wrócić przez Smokowiec do Tatranskej Lomnicy. Tutaj war-
to spędzić cały dzień. Możemy wjechać kolejką gondolową na Skalna-
te pleso, które też zachęca do spacerów w cieniu monumentalnej Łom-
nicy, bądź kupiwszy bilet jeszcze w Tatranskej Lomnicy wjechać kolej-
ką linową bez podpór na szczyt Łomnicy. Powrót podobnie na dół do 
Tatranskej Lomnicy, a stąd przez Podspady do Jurgowa i Bukowiny.  

Jak powiedzieć 
dziecku, co zna-
czy miłość, ra-

dość, dobroć, cier-
pliwość? Jak wytłu-
maczyć, co to hoj-
ność, uczciwość, wier-
ność czy odwaga? Jak 
ukazać wartość przy-
jaźni i przebaczenia? 
Jak nauczyć odpowie-
dzialności i uczciwo-
ści? Każdy rodzic wie, 
że to nie lada wyzwa-
nie. Warto więc sko-
rzystać ze wspaniałej 
pomocy – książecz-
ki dla dzieci „Opo-
wiedz mi Jezu” – z se-
rii „Z  okienkiem na 
niebo” wydawnictwa Święty Paweł. Pięknie wydana z kolorowymi ob-
razkami i grubymi stronami w twardej oprawie, spodoba się niejedne-
mu dziecku. Każdy termin, w celu lepszego zrozumienia, opisany jest 
za pomocą wierszyka, przykładu z życia jednej z postaci Biblijnych oraz 
krótkiego opisu i modlitwy ułożonej przez małe dziecko. To wszystko 
pozwala dzieciom łatwiej przyswoić sobie nowe informacje. Wspólne 
czytanie tej książeczki nie tylko pomoże wspaniale spędzić razem czas, 
ale także pozwoli dzieciom nauczyć się ważnych rzeczy.     

Propozycje dla najm³odszych 
– „Opowiedz mi Jezu”

Barbara Kamińska

Spiska Sobota - przed kościołem 
gotycko-barokowym

Spiska Kapituła - przed katedrą św. Marcina
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Czy cuda zdarzają się nadal? 
Czy Bóg uzdrawia także 
teraz – dwa tysiące lat po 

zdarzeniach opisanych w Ewange-
lii? Czy choroba i nieszczęście to 
„dar” od Boga? Jak ważne w całym 
procesie uzdrowienia jest przeba-
czenie? Czy wizyta u wróżki bądź 
energoterapeuty może mieć nega-
tywny wpływ na nasze życie? Czy 
słowa, jakie wypowiadamy mają 
wpływ na nas lub innych ludzi? 
Jaką moc ma nasze przekleństwo 
lub błogosławieństwo? Czy narze-
kanie, zamartwianie się jest miłe 
Bogu? Jak się modlić, by pomóc 
innym? Jaka jest najlepsza forma 
modlitwy? Jak doświadczyć w ży-
ciu działania Ducha Świętego?

Na te i  inne pytania możemy 
znaleźć odpowiedź w najnowszej 
książce Ojca Józefa Witko – „W mi-
łości nie ma lęku”. Książka napisana 
w formie wywiadu, stanowi kom-
pendium wiedzy o posłudze jed-
nego z  najbardziej znanych cha-
ryzmatyków w Polsce. Ojciec Jó-
zef Witko, franciszkanin z Krako-
wa, od lat podróżuje po całej Pol-
sce, by prowadzić rekolekcje, wy-
kłady oraz nabożeństwa z modlitwą 
o uzdrowienie i uwolnienie*. Jak 
sam podkreśla, nie jest kimś wyjąt-
kowym, a jedynie osobą, która sta-
ra się wypełniać słowa skierowane 
przez Jezusa do każdego chrześcija-
nina. Każda Msza święta, po której 

Ojciec Józef Witko OFM 

w Miłości nie ma lęku,
Nie bój się, wierz tylko
Barbara Kamińska

prowadzone są modlitwy, przycią-
ga setki osób. Wiele z nich zostaje 
uzdrowionych, o  czym świadczą 
liczne świadectwa nadsyłane do 
zgromadzenia. Posługa modlitwy 
wstawienniczej nie jest jednak naj-
ważniejszą częścią jego posługi. Oj-
ciec Witko na każdym kroku pod-
kreśla, że najważniejszym przesła-
niem jest głoszenie ludziom prawdy 
o Bogu i Jego miłości. Bardzo czę-
sto bowiem oddalamy się od nasze-
go Ojca, gdyż pokutuje w nas Jego 
fałszywy obraz. Boimy się Go, cho-
ciaż On sam w Piśmie Świętym aż 
365 razy zwraca się do nas słowa-
mi – Nie lękaj się. Kolejna książka 
Ojca Józefa jest więc próbą rozli-
czenia się z błędnymi przekonania-
mi dotyczącymi naszej wiary, jest 
także wielką pomocą dla każdego 

chrześcijanina bojącego się w peł-
ni zaufać Najwyższemu. Książka 
porusza także wiele innych waż-
nych tematów, jak choćby proble-
my rodziny i obecny kryzys świa-
topoglądowy, problemy zniewo-
lenia i skutki grzechów, przekleń-
stwa, często bezwiednie wypowia-
dane nad dziećmi oraz potrzebę 
udzielania im błogosławieństwa. 
Ukazuje także moc Bożego Słowa 
oraz wiary w złożone przez Boga 
obietnice. 

W  2009 roku, nakładem wy-
dawnictwa Esprit ukazała się tak-
że inna pozycja Ojca Józefa Wit-
ko pod tytułem „Nie bój się, wierz 
tylko”. Podzielona na trzy części – 
w pierwszej zawiera bardzo piękne 
rozważania oparte na Słowie Bożym, 
historiach uzdrowienia zawartych 
w Biblii oraz wydarzeniach z życia 
Ojca Witko i innych ludzi, którzy 
doświadczyli działania Boga. Roz-
ważania o wierze, nadziei i miłości, 
ale także o uzdrowieniach dokony-
wanych przez Jezusa, wadze prze-
baczenia oraz o skutkach grzechów 
i otaczającej nas ciemności. Część 
druga to modlitwy prowadzone 
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przez Ojca Józefa Witko podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
oraz rozważania Różańcowe z mo-
dlitwą o uwolnienie. Ostatni frag-
ment to liczne świadectwa uzdro-
wień nadesłane przez wiernych, 
wśród nich uzdrowienia z nowo-
tworów, padaczki, chorób serca 
i wiele, wiele innych. 

Obie książki Ojca Józefa Witko 
są niezwykłe i doskonale się uzu-
pełniają. Ukazują nadzwyczajne 

W dniu 4 lipca bieżące-
go roku grupa młodzie-
ży z naszej para	 i wraz 

z księdzem Damianem oraz z Pań-
stwem Barbarą i Zbigniewem Ku-
jawskimi wybrała się na ra� ing do 
Sromowiec Niżnych. Ra� ing jest 
to dyscyplina sportu, która polega 
na spływie pontonami po rzekach. 

Wycieczka rozpoczęła się 
o godz. 10.00. Był ciepły, słonecz-
ny dzień. Wszyscy oczekiwaliśmy 

To by³ wspania³y 
wakacyjny dzieñ…

Katarzyna Tomala i Dominika Wodziak

działanie Boga, również w naszych 
czasach. Polecam je każdemu. Nie 
tylko osobom chorym, ale wszyst-
kim, którzy chcą poznać Boga i od-
kryć Jego działanie w swoim życiu. 

Ojciec Józef Witko OFM ma na 
swym koncie jeszcze kilka, bardzo 
ciekawych pozycji książkowych, 
w tym także modlitewnik „Wołaj 
do mnie, a odpowiem ci” zawiera-
jący zbiór modlitw o uzdrowienie. 

*Msze Święte z  modlitwą 
o uzdrowienie odprawiane są m.in. 
w  kościele para	 alnym w  Dursz-
tynie, Kościele p.w. Św. Katarzy-
ny w Nowym Targu oraz kościele 
Św. Krzyża w Zakopanem. Szcze-
gółowy harmonogram Mszy Świę-
tych prowadzonych przez Ojca Jó-
zefa Witko i jego współpracowni-
ków znajduje się na stronie inter-
netowej www.sekretariatewange-
lizacji.pl       

z  niecierpliwością, aż pojawi się 
bus, który zawiezie nas do Sromo-
wiec Niżnych. Gdy dotarliśmy na 
miejsce, czekali już na nas bardzo 
sympatyczni instruktorzy, którzy 
wytłumaczyli nam, jak bezpiecznie 
wsiadać do pontonów i posługiwać 
się wiosłami. Następnie zaopatrzyli 
nas w kamizelki asekuracyjne oraz 
kaski. Gdy wszyscy byliśmy przy-
gotowani, mogliśmy bezpiecznie 
wsiąść do pontonów 
i płynąć. 

Nasza trasa, którą 
musieliśmy pokonać 
ze Sromowiec Niż-
nych do Krościenka, 
wynosiła 15 km. Pły-
nęliśmy 3 godz. Nie 
ukrywamy, że trochę 
się baliśmy, odbywa-
jąc tę wodną podróż. 
Mocno wiosłowali-
śmy i  chłodziliśmy 

się, chlapiąc zimną wodą. Było bar-
dzo wesoło. Po drodze obserwowa-
liśmy piękne pienińskie krajobrazy. 

Szczęśliwi, że udało nam się 
bezpiecznie i  w  pełnym składzie 
dopłynąć do celu, z apetytem zje-
dliśmy kiełbaski z ogniska. Atrak-
cjom nie było końca. W nagrodę za 
odważne pokonanie przez nas trasy 
pontonowej byliśmy jeszcze w par-
ku linowym w Krościenku. Jedli-
śmy też pyszne lody w Szczawnicy.

Pełni wrażeń i opaleni wrócili-
śmy wieczorem do Bukowiny. Wy-
prawa była bardzo udana. Dzięku-
jemy naszym opiekunom za cier-
pliwość, poświęcony nam czas i za 
wspaniale spędzony wakacyjny 
dzień.         
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W tym roku po raz kolej-
ny odbył się wakacyjny 
spływ kajakowy, który 

zorganizował ks. Leszek Węgrzyn.
27 czerwca nasza dziewięcio-

osobowa ekipa rozpoczęła podróż 
Mszą św. o godz. 6.30 w Mucha-
rzu. Po zjedzeniu śniadania i spa-
kowania ostatnich bagaży wyruszy-
liśmy do Maćkowej Rudy na Pod-
lasiu, gdzie zaczęła się nasza przy-
goda na Czarnej Hańczy. Długą 
trasę umilał nam wspólny śpiew 
oraz modlitwa. Dojechaliśmy ok. 
godz. 19.00, rozpakowaliśmy się, 
rozbiliśmy namioty i rozpaliliśmy 
ognisko, przy którym gromadzili-
śmy się każdego dnia na modlitwie 
wieczornej, podczas której dzięko-
waliśmy Panu Jezusowi za wszystko, 
co nas danego dnia spotkało, od-
śpiewywaliśmy Apel Jasnogórski, 

Czarna Hañcza kajakami, 
czyli sposób na ciekawe 

wakacje…
Małgorzata Rzadkosz

puszczaliśmy iskierkę i  otrzymy-
waliśmy błogosławieństwo na do-
brą noc.  Następnego dnia wypły-
nęliśmy z jeziora Wigry i pokonali-
śmy pierwszy dystans tegoroczne-
go spływu. Zawsze przed wyrusze-
niem powierzaliśmy się Matce Bo-
żej słowami modlitwy „Pod Two-
ją Obronę”. Po „drodze” mieliśmy 
przystanek, aby zjeść przygotowa-
ne wcześniej kanapki, a po dopły-
nięciu na miejsce biwaku gotowali-
śmy pyszną kolację. Każdego dnia 
uczestniczyliśmy w Mszy św., któ-
ra była najważniejszym punktem 
każdego dnia. Zwykle nasz dzień 
wyglądał podobnie, oprócz trzech, 
które spędziliśmy na jednej z wysp 
jeziora Serwy. Poznaliśmy tam pana 
Piotra, który był bardzo życzli-
wy wobec nas. Spotkanie z  nim 
wiele wniosło do naszego życia. 

Mogliśmy posłuchać jego opowie-
ści.  Jest niesamowitym człowie-
kiem, podróżnikiem a także rzeź-
biarzem. Płynąc dalej któregoś dnia 
odwiedziliśmy Sanktuarium Mat-
ki Bożej Studzieniczańskiej. Jezio-
ro Białe zaskoczyło nas sztormem, 
podczas którego nabraliśmy trosz-
kę wody do kajaków, którą później 
wylewaliśmy za pomocą menażek. 
W  kajaku wszystko pływało, my 
byliśmy cali mokrzy, ale zadowo-
leni. Trasę zakończyliśmy 7 lipca 
na jeziorze Necko w Augustowie. 
Przyjechał tam po nas pracownik 
	 rmy wypożyczającej kajaki i za-
wiózł nas w miejsce, gdzie 10 dni 
wcześniej zaczęła się nasza przy-
goda. Nie mogliśmy uwierzyć, że 
ten spływ kajakowy tak szybko się 
skończył. Zjedliśmy kolację, a ok. 
godz. 19.00 wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną do naszych domów. 
W Mucharzu byliśmy przed 5:00 
rano. Pływało nam się fantastycznie, 
prawie codziennie świeciło słoń-
ce. Rzeka była spokojna i powoli 

prowadziła nas do celu. Wszyscy 
zgodnie stwierdziliśmy, że spływ 
był udany! Czarna Hańcza zasko-
czyła nas niezwykle malowniczy-
mi widokami i mnóstwem zakrę-
tów. Moim zdaniem był to cudow-
ny wyjazd, podczas którego mo-
gliśmy zawrzeć nowe znajomości 
i spędzać wakacje, nie zapomina-
jąc o Bogu.       
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I tak było! Podczas Jubileuszo-
wych 50. „Sabałowych Bajań” 
śpiewanie i granie słychać było 

w całej Bukowinie Tatrzańskiej. Fe-
stiwal rozpoczęliśmy paradnym ko-
rowodem z Wierchu Rusińskiego 
do Domu Ludowego, gdzie uro-
czyście otwarliśmy 50. „Sabałowe 
Bajania”. Posiady były momentem, 
kiedy mogliśmy podziękować tym, 
którzy są i byli w ciągu tych 50 lat 
związani z „Sabałowymi Bajania-
mi”. Pamiątkowe dyplomy i statu-
etki otrzymali nasi aktorzy, człon-
kowie bukowiańskich zespołów, 
przyjaciele, sponsorzy, media, pra-
cownicy Domu Ludowego. Była 
to również wyjątkowa okazja, by 

„Z³oty jubileus Bajania 
juz majom.

Kie sie wroz zyñdziymy, 
Tatry zaśpiywajom”!

Alicja Wierzbanowska

wręczyć Odznaki Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, które 
przyznano Stanisławowi Budzyń-
skiemu i Stanisławowi Bachledzie 
z Bukowiny Tatrzańskiej, zaś spe-
cjalne dyplomy uznania otrzyma-
li: Agnieszka Koszarek, Jan Kuch-
ta, Krzysztof Kudłaciak, Danuta 
Łapka, Joanna Łapka, Janusz Łu-
kaszczyk, Andrzej Pietrzyk, Mał-
gorzata Rzadkosz i  Dorota Stę-
pel. Bukowiańskie Centrum Kul-
tury „Dom Ludowy” z okazji Ju-
bileuszu otrzymało: DYPLOM 
MINIST�  KULTURY I DZIE-
DZICTWA NARODOWEGO 
ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI 

W UPOWSZECHNIANIU KUL-
TURY LUDOWEJ. Pan Leszek 
Zegzda - członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego uhono-
rował osoby szczególnie zasłużo-
ne dla upowszechniania kultury re-
gionalnej. Złotą Odznaką Honoro-
wą Województwa Małopolskiego 
– Krzyżem Małopolski zostali od-
znaczeni: Józef Koszarek i Bartło-
miej Koszarek, zaś srebrne Krzyże 
otrzymali: Stanisław Sularz i Sta-
nisław Łukaszczyk. W podzięko-
waniu za podtrzymywanie regio-
nalnej tradycji, a tym samym pro-
mocję bogatej małopolskiej kultu-
ry, przedstawiciel Marszałka prze-
kazał również Medal „POLONIA 
MINOR” dla Bukowiańskiego Cen-
trum Kultury „Dom Ludowy”. Na-
grodą Starosty Tatrzańskiego ude-
korowano aktora i muzykanta An-
drzeja Pietrasa. 

Od czwartku do soboty trwa-
ły przesłuchania konkursowe, pod-
czas których jury przesłuchało po-
nad 300 osób z dziewięciu woje-
wództw. Bukowianie zdobyli wie-
le wyróżnień i nagród. Oto oni: 
• Julia Majerczyk – II miejsce 
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w konkursie gawędy w katego-
rii dorośli.

• Wojciech Buńda - I  miejsce 
w konkursie instrumentalistów 
(skrzypce) w kategorii dorośli.

• Katarzyna Głód – II miejsce 

w  konkursie śpiewu solowego 
kategorii dziecięcej.

• Julia Budz i Paweł Głód - III miej-
sce w konkursie śpiewu solowe-
go kategorii dziecięcej.

• „Siostry Paluch” - Nagroda Grand 
Prix w postaci „Bukowiańskiego 
Buka” – w konkursie grup śpie-
waczych w kategorii dorośli. 

•  Żeńska grupa śpiewacza „Hawe-
ren” w składzie: Karolina Galica, 
Karolina Bachleda, Małgorzata 
Trzop, Bernade� a Kułach, Zo-
	 a Wcisło, Katarzyna Wcisło – II 
miejsce w konkursie grup śpie-
waczych w kategorii dorośli.

• Żeńska grupa śpiewacza z  Ze-
społu Regionalnego „Mali Wiyr-
chowianie” w składzie: Natalia 
Kamińska, Aleksandra Kamiń-
ska, Natalia Bartol, Aleksandra 

Budz, Katarzyna Bukowska, 
Anna Bartol - I miejsce w kon-
kursie grup śpiewaczych w ka-
tegorii młodzieżowej.

• Dziewczęca grupa śpiewacza 
z Zespołu Regionalnego „Mali 
Wiyrchowianie” w składzie: Anna 
Budz, Aleksandra Budrzeńska, 
Natalia Główka, Gabriela Cho-
waniec, Beata Chowaniec, Karo-
lina Stachurska - I miejsce w kon-
kursie grup śpiewaczych w kate-
gorii dziecięcej.

G� TULUJEMY!

Sobotni wieczór to czas „Sa-
bałowej Nocy”. Tę „zbójnicką” 
noc wzbogaciło, wyreżyserowa-
ne przez Pana Marka Harbaczew-
skiego widowisko. Dzieci i  mło-
dzież z zespołów regionalnych z te-
renu gminy Bukowina Tatrzańska 
we wspólnym programie pokaza-
ły, że dla nich „śpiywanie i granie 
to uciecha świata” – nie ważne czy 
to kultura podhalańska czy spiska.  
O 20.00 „Wiyrchowianie” wprowa-
dzili publiczność w najważniejszą 
część „Sabałowej Nocy” – Pasowa-
nie na Zbójnika i nadanie hono-
rowego tytułu Wiyrchowyj Orli-
cy. Do Zbójnickiej Braci, Hetman 
przyjął w tym roku: Tomasza Dzia-
donia, Józefa Wojtasa, Tomasza 
Tomaszewskiego, Łukasza i Paw-
ła Golców oraz Jacka Krupę. Mia-
no Wiyrchowyj Orlicy otrzymały: 
Anna Mlekodaj, Joanna Gronkow-
ska i Zo	 a Stanuch.

„Sabałowe Bajania” to także wie-
le wydarzeń towarzyszących. Jubi-
leusz poprzedziła przygotowana 
wspólnie z Muzeum Tatrzańskim, 
dwutygodniowa wystawa, pt. „Ba-
jania, bajania, Sabały bajania” po-
święcona postaci Jana Krzeptow-
skiego-Sabały. Podczas Festiwalu 

odbył się Kiermasz Sztuki Ludo-
wej, w którym brało udział 29 twór-
ców ludowych, zaś w Ogólnopol-
skiej Wystawie Twórczości Ludo-
wej 68 twórców zaprezentowało 
ponad 300 prac. W „Bajaniowych 
śpasach”czyli zajęciach plastycz-
nych prowadzonych przez twór-
ców ludowych wzięło udział po-
nad 100 dzieci. Po raz pierwszy 
w zawodach strzeleckich rywalizo-
wano o „Sabałową Flintę”. Jej zdo-
bywcą został Zdzisław Grochal ze 
Skrzypnego. 

Na Degustację Potraw Regional-
nych została przygotowana, przez 
panie z bukowiańskiego koła go-
spodyń oraz karczmy, rekordowa 
ilość potraw - aż 58 specjałów gó-
ralskiej kuchni.  Niecodzienną po-
trawą, przygotowaną przez gości 
z  partnerskiego Kórnika specjal-
nie z okazji jubileuszu, była jajecz-
nica z bagatela 600 jaj.

W niedzielę wyruszyliśmy „Śla-
dami Sabały” na Rusinową Polanę, 
podczas której snuły się ciekawe, 
pełne humoru opowieści i melo-
die wygrywane na złóbcokach, du-
dach i piszczałkach. 

Do tego, by 50. Jubileuszowe 
„Sabałowe Bajania” mogły się od-
być, przyczyniło się wielu ludzi 
i wiele instytucji. Z serca dzięku-
jemy za każde wsparcie. 

Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową sabalowebajania.pl, gdzie 
można zobaczyć fotorelacje nie tyl-
ko z  tegorocznego Festiwalu, ale 
również wiele innych ciekawostek 
związanych z tym wydarzeniem. 

Do zobaczenia za rok na 51. 
„Sabałowych Bajaniach” a  już od 
9 do 12 lutego 2017 roku zapra-
szamy na Jubileuszowy 45. „GÓ-
� LSKI � RNAWAŁ”!

ORGANIZATORZY
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15 lat temu na posiedzeniu Zarządu 
Koła nr 57 Bukowina Tatrzańska przy 
ZPPA zadecydowano o zorganizowa-

niu pierwszego bukowiańskiego odpustu w Stanach 
Zjednoczonych. 

Ustalono, że odpust będzie odbywał się w tym sa-
mym dniu, co w Polsce - w Święto Najświętszego Ser-
ca Jezusowego, w pierwszą niedzielę po Bożym Cie-
le, tak jak w rodzinnej wiosce Bukowinie.

W tym roku po raz 15-ty obchodziliśmy tę uro-
czystość w Ameryce. W dniu 5 czerwca odbyła się 
Bukowiańska Uroczystość Odpustowa. W  Koście-
le Ojców Cystersów „Na Górce” w Willow Springs 
o godz. 12:00 wszyscy spotkaliśmy się na Uroczystej 
Mszy Świętej. Ks. Michał Blicharski w asyście dwóch 
księży, odprawił Mszę św., na której swą obecnością 
zaszczyciły nas także zaprzyjaźnione Koła wraz ze 
swoimi sztandarami oraz muzyką góralską.

Wieści z Chicago!
Maria Wojtyczka

Amerykańską tradycją jest spotykanie się po Mszy 
św. na pikniku. Żyjąc w Stanach Zjednoczonych do-
łączyliśmy do tej tradycji i co roku organizujemy tę 
imprezę w plenerze, byśmy mogli wspólnie z buko-
wianami, znajomymi i wszystkimi, którzy wspiera-
ją nasze Koło, mile spędzić czas. Tegoroczny piknik 
był bardzo udany. Pogoda dopisała, z czego bardzo 
się cieszymy. 

W  ten przepiękny słoneczny dzień wszystkich 
gości raczyliśmy piwem i smacznym jadłem, a  tak-
że wieloma atrakcjami i muzyką, która przygrywa-
ła do tańca. Gościnnie wystąpił zespół „Wanta”, któ-
ry muzyką góralską, tańcem i śpiewem uatrakcyjnił 
naszą imprezę. 

Nasi goście przybyli z całymi rodzinami, dlate-
go dla dzieci były liczne gry i zabawy. Mieliśmy lote-
rię fantową, zorganizowaną dzięki naszym sponso-
rom, którzy zawsze nas wspierają, a za co my z serca 
im dziękujemy. Dzięki pięknej pogodzie, wielu atrak-
cjom oraz gościom przybyłym na nasz piknik, wszy-
scy mieliśmy udane posiady w plenerze.

Wszystkim, którzy byli z nami na Mszy św. i na 
pikniku, Prezes Andrzej Majerczyk wraz Zarządem 
składa gorące podziękowania.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę in-
ternetową: www.kolobukowinatatrzanska.org i  na 
facebook.

Z góralskim pozdrowieniem, Maria Wojtyczka.
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Tegoroczny obóz harcer-
ski, harcerze i zuchy z Bu-
kowiny Tatrzańskiej spę-

dzili w  nadmorskiej miejscowo-
ści Pogorzelicy, w  dniach 01.07. 
– 14.07.2016r.

Dzięki pracy wszystkich in-
struktorów-wolontariuszy w  let-
nim wypoczynku mogło wziąć 
udział 130 młodych ludzi z Hufca 
Podhalańskiego.

 W lesie, pod namiotami, tego-
roczny obóz zmienił się w „Słowiań-
ski Gród”, a podobozy w „Grody 
plemion słowiańskich”, gdzie po-
znawano życie, zwyczaje i  ubiór 
plemion słowiańskich. Morski kli-
mat, urok sosnowego lasu i sprzy-
jająca pogoda były dodatkowymi 
atutami obozowania. Obóz harcer-
ski to nie kolonia, co oznacza, że 
młodzi ludzie nie tylko się bawią, 
ale mają też ważne obowiązki: całą 
dobę pełnią warty, pilnując całego 
obozowiska, codziennie odbywa-
ją służbę kuchenną, pomagając pa-
niom kucharkom w przygotowaniu 
posiłków, sami dekorują, urządza-
ją i sprzątają cały obóz. Dla uczest-
nika obozu wracającego do domu 
obieranie ziemniaków, smarowanie 

chleba, czy posługiwanie się narzę-
dziami, to już żadna trudność. Wy-
konywanie różnych zadań i wyka-
zanie się wieloma umiejętnościami 
jest nagradzane (jak to oczywiście 
bywa w harcerskim systemie me-
todycznym) w postaci przyznawa-
nych sprawności. Najpopularniej-

szymi sprawnościami były: „szara 
lilijka”, „wartownik”, „kuchcik”, „sa-
nitariusz”, „sobieradek obozowy”.

Dni słoneczne pozwalały na pla-
żowanie i kąpiel w morzu. Nad bez-
pieczeństwem wszystkich czuwał 
ratownik, pielęgniarka oraz instruk-
torzy - wychowawcy. Było podzi-
wianie zachodów słońca i chrzest 
morski dla wszystkich, którzy nad 

morzem pojawili się po raz pierw-
szy, zabawy integracyjne i zawody 
sportowe. Podczas trwania obo-
zu harcerze i  zuchy uczestniczy-
li w grach terenowych, zwiadach, 
rywalizowali w  różnego rodzaju 
konkursach, doskonaląc przy oka-
zji harcerską wiedzę i umiejętno-
ści. Scenki z życia Słowian, piosen-
ki, pląsy i okrzyki prezentowali na 
ogniskach i kominkach. Dzień po 
dniu, bawiąc się poznawano kolej-
ne tajniki wiedzy o życiu, obycza-

jach i  obrzędach naszych przod-
ków. Na obozie nie zabrakło naj-
ważniejszego – Przyrzeczenia Har-
cerskiego, które odbyło się w nocy 
przy blasku ognia i  całej kadrze 
instruktorskiej. 

Z  obozu wszyscy powrócili 
zdrowi, zadowoleni, opaleni, roze-
śmiani z gorącymi postanowienia-
mi udziału w przyszłym obozie.  

Harcerskie lato 2016
Beata Koszut
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1.09.2016r. – Ta data Polakom kojarzy się z dwo-
ma wydarzeniami, kolejną rocznicą wybuchu II woj-
ny światowej i corocznym rozpoczęciem roku szkol-
nego. Uczniowie naszej szkoły zgromadzili się na hali 
sportowej, powitał ich pan Dyrektor, który skierował 
do nich życzenia udanego, nowego roku szkolnego. 
Słów pana Dyrektora z największymi emocjami wy-
słuchali pierwszoklasiści, którym towarzyszyli rów-
nie przejęci rodzice. Chwilą ciszy wszyscy uczciliśmy 
pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Uro-
czystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego uświet-
niła także Msza święta w kościele para	 alnym.      

Z życia szkoły
Monika Bobula

Z A P R O S Z E N I E
Cała społeczność szkolna wraz z panem Dyrektorem zaprasza w dniu 20 listopada 2016 roku w go-

dzinach 10.30 do 13.00 na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy 
mają ochotę zawitać w murach naszej szkoły, do Dziadków i Rodziców naszych uczniów, do Absolwen-
tów jak również do tych, którzy nie mieli dotąd okazji przekroczyć progu naszej szkoły. Mieszkańcy Bu-
kowiny na sentymentalną podróż po szkolnych klasach i korytarzach mogą zabrać też swoich gości, tych 
bliskich i tych dalekich, zapraszamy po prostu wszystkich, każdy z Państwa będzie oczekiwanym i mile 
widzianym gościem.

Drogi Młody Czytelniku!
Zapraszamy Cię do rozwiązania krzyżówki i łamigłówki. Nie ma dużo czasu. Dlatego nie zwlekaj. Do 

16 października wpisz hasło na serduszko i przynieś do zakrystii. Zaś 23 października po Mszy świętej 
o godz. 11.00 zapraszamy ponownie, aby odebrać upominki.

Kasia i Karolinka

KRZYŻÓWKA
1. Instrument w kościele.
2. Zasiadasz przy nim do wspólnego 

posiłku.
3. Anioł... – zawsze jest przy Tobie.
4. „Drogowskazy” dla każdego chrze-

ścijanina w drodze do nieba.
5. Miejsce w kościele, w którym prze-

chowuje się Najświętszy Sakrament.
6. Odmawiasz go rano i wieczorem.
7. Dzień Pański to inaczej...
8. Czyni Cię Dzieckiem Bożym
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Anioł Stróż to Twój wielki przyjaciel. Stanął przy Tobie, kiedy się pojawiłeś na świecie i od tamtego dnia 
strzeże Cię przez wszystkie dni. Idzie za Tobą wszędzie, bardzo się stara, aby nie stało Ci się nic złego. Po-
maga Ci również, kiedy chcesz o coś prosić Pana Boga. Korzystaj często z pomocy Anioła, a Twoje modli-
twy pomkną do nieba szybciej niż myślisz.

Czy wiesz, że Twój Anioł Stróż stoi bardzo blisko Pana Boga? Tak blisko, że wpatruje się w Jego twarz! 
Opowiada Mu wtedy o Twoich radościach i smutkach, sukcesach i kłopotach. Prosi o różne dobra dla Cie-
bie. Jeśli czegoś Ci brakuje, możesz bez wahania opowiedzieć o tym swojemu Aniołowi Stróżowi.

KOLOROWANKA
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Anioł Stróż jest niewidoczny. Nie słychać jego głosu. Czasem jednak możesz go usłyszeć w swoim ser-
duszku. Podpowiada Ci wtedy, jak warto się zachowywać, komu możesz pomóc. Kiedy na podwórku poży-
czyłeś koledze piłkę, to właśnie Anioł szeptał do Twojego serca. Kiedy postanowiłeś pomóc mamie, wtedy 
też słuchałeś jego głosu.

Aniołowi Stróżowi zależy na tym, żebyś był dobrym człowiekiem. Kiedy zdarza się, że psocisz, bardzo 
się o Ciebie martwi. Dlatego  stoi naprawdę blisko Ciebie i udziela Ci rad, pomaga w mówieniu ,,przepra-
szam’’. Jeśli upierasz się często lub złościsz i rzadko mówisz ,,przepraszam’’, to tak jakbyś zamknął swoje uszy 
na głos Anioła. Otwórz je czym prędzej!
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Data Dzień tygodnia Grupa prowadząca Osoba odpowiedzialna

1. Sobota Dzieci przedszkolne s. Teresa Kaczan
2. Niedziela Ministranci Ks. Damian
3. Poniedziałek Grupa Trzeźwościowa s. Albina Policht
4. Wtorek Zespół charytatywny p. Danuta Strukowska
5. Środa Schola para	 alna p. Jacek Hyżny
6. Czwartek Młodzież z III klasy gimnazjum Ks. Damian
7. Piątek Róże Różańcowe Kobiet Ks. Proboszcz
8. Sobota Młodzież z dekanatu Białka Tatrzańska Ks. Damian
9. Niedziela Grupa Apostolska Dzieci s. Teresa Kaczan

10. Poniedziałek Lektorzy Ks. Damian
11. Wtorek Zespół góralski „ORLYNTA” p. Dorota Stępel
12. Środa Młodzież z I klasy gimnazjum Ks. Damian
13. Czwartek Związek Podhalan p. Andrzej Pietrzyk
14. Piątek Strażacy Ks. Proboszcz
15. Sobota Studenci, maturzyści i licealiści Ks. Damian
16. Niedziela Siostry Sługi Jezusa s. Przełożona
17. Poniedziałek Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. s. Teresa Kaczan
18. Wtorek Chór para	 alny p. Jacek Hyżny
19. Środa Szkolne Kółko Różańcowe dzieci s. Teresa Kaczan
20. Czwartek Młodzież z II klasy gimnazjum Ks. Damian
21. Piątek Grupa Apostolska Młodzieży Natalia Kuruc
22. Sobota Chorzy i w podeszłym wieku Ks. Proboszcz
23. Niedziela Dzieci ze szkoły podstawowej (kl. I-III) s. Teresa Kaczan
24. Poniedziałek Grupa Trzeźwościowa s. Albina Policht
25. Wtorek Zespół góralski „Mali wiyrchowianie” p. Agnieszka Koszarek
26. Środa Dzieci ze szkoły podstawowej (kl. IV-VI) s. Teresa Kaczan
27. Czwartek Krąg Biblijny Ks. Proboszcz
28. Piątek Nauczyciele p. Renata Łukaszczyk
29. Sobota Róże Różańcowe Mężczyzn Ks. Proboszcz
30. Niedziela Redakcja pisma para	 alnego „Idzie hyr” Ks. Damian
31. Poniedziałek Apostolska Grupa Misyjna Dzieci s. Teresa Kaczan

Różaniec 2016
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INTENCJE MSZALNE 
od 2.10 do 24.10

Niedziela – 02.10.
8.00 W 10. rocznicę urodzin Stasia

9.30 W 25. roczn. ślubu Andrzeja i Renaty 
o błog. Boże i opiekę Matki Najśw.

11.00 Za parafi an
17.00 + Krystyna Kuruc w 3. roczn. śmierci

Poniedziałek – 03.10.
7.00 + Florian Pitorak
7.00 + Stanisław Babiarz
17.00 + Jan Walas, Aniela żona

Wtorek – 04.10.
7.00 + Józef Budz
7.00 + Władysław i Maria Bieda
17.00 + Franciszek Kuchta

Środa – 05.10.
7.00 + Józef Budz 

17.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Edwarda 
i Joanny w 20. roczn. ślubu

17.00 + Jan i Agnieszka Adamczyk
Czwartek – 06.10.

7.00 + Józef Budz
7.00 + Stanisław Mędlak, Elżbieta żona
17.00 Nowennowa w intencji żyjących

Piątek – 07.10.
7.00 + Tadeusz Wojtanek w 1. roczn. śmierci
7.00 + Stanisław Babiarz
17.00 + Nowennowa w intencji zmarłych

24.00 W 1. roczn. urodzin dla Emilki i o zdrowie 
i błog. Boże dla całej rodziny

Sobota – 08.10.
7.00 + Aniela Kuchta w 29. roczn. śmierci, Karol 

mąż

17.00 + Florentyna Kuchta 26. roczn. śmierci, 
Andrzej mąż w 66. roczn. śmierci

17.00 + Tadeusz Wojtanek
Niedziela – 09.10.

8.00 + Jadwiga i Kazimierz Golak, w 7. roczn. 
śmierci Jadwigi

9.30 + Maria Paruzel, Ambroży Dunajczan, 
Józef i Aniela rodzice

11.00 Za parafi an
17.00 + Tadeusz Wojtanek

Poniedziałek – 10.10.
7.00 + Stanisław Babiarz
7.00 + Helena Hodorowicz
17.00 + Aniela i Ludwik Haładyna

Wtorek – 11.10.
7.00 + Jan Kuchta w 20. roczn. śmierci, Helena 

żona, Stanisław syn
7.00 + Jan Lach w 14. roczn. śmierci
17.00 + Józef Stasik w 20. roczn. śmierci

Środa – 12.10.
7.00 + Stanisław Babiarz

17.00 + Franciszek Chowaniec-Ignatek, Ludwika 
żona

17.00 + Natalia Budz w 7. roczn. śmierci

Czwartek – 13.10.
7.00 + Aniela i Stanisław Szewczyk, w roczn. 

śmierci Anieli

7.00 W 43. roczn. ślubu Marii i Stanisława 
w prośbą o zdrowie i Boże błog.

17.00 Nowennowa w intencji żyjących
Piątek – 14.10.

7.00 + Sebastian Gogola
7.00 + Stanisław Babiarz
17.00 + Nowennowa w intencji zmarłych

Sobota – 15.10.
7.00 + Zbigniew Miśkowicz w 1. roczn. śmierci
17.00 W int. Marii i Stanisława w 30. roczn. ślubu
17.00 + Stanisław Kramarz

Niedziela – 16.10.
8.00 + Agnieszka i Jan Liptak, Jan syn
9.30 + Feliks Mrowca w 26. roczn. śmierci
11.00 Za parafi an

17.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Tomasza 
i Marii w 12. roczn. ślubu

Poniedziałek – 17.10.
7.00 + ks. Stanisław Fox od Róży Marii Galica
7.00 + Stanisław Rzadkosz w 7. roczn. śmierci
17.00 + Jan Lichaj

Wtorek – 18.10.
7.00 + Sebastian Gogola

7.00 + Teofi l i Maria Grela, w roczn. śmierci 
Marii

17.00 + Marianna Rzadkosz w 27. roczn. 
śmierci, Franciszek Rzadkosz

Środa – 19.10.
7.00 + Sebastian Gogola
17.00 + Stanisław i Aniela Jarząbek

17.00 + Wiktoria Stasik w 2. roczn. śmierci, Józef 
mąż

Czwartek – 20.10.
7.00 + Andrzej Chowaniec w 22. roczn. śmierci 
7.00 + Sebastian Gogola
17.00 Nowennowa w intencji żyjących

Piątek – 21.10.
7.00 + Agnieszka Horwat
7.00 + Józef Głód
17.00 + Nowennowa w intencji zmarłych

Sobota – 22.10.
7.00 + Jan Lichaj, Helena żona, w roczn. 

śmierci Jana

17.00 + Ludwik i Aniela Haładyna, w 8. roczn. 
śmierci Ludwika

17.00 + Jan i Helena Lichaj, w 22. roczn. śmierci 
Jana

Niedziela – 23.10.
8.00 W 40. roczn. ślubu Anny i Józefa Wilczków
9.30 + Maria i Franciszek Rzepka
11.00 Za parafi an
17.00 + Władysław Stachura w roczn. śmierci

Poniedziałek – 24.10.
7.00 + Jan Sztokfi sz w 2. roczn. śmierci
7.00 + Maria Głód

17.00 + Stefania i Andrzej Hodorowicz, w roczn. 
śmierci Stefanii
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Czasopismo funk cjo nu je i roz-
wija się dzięki o� arności ludzi. 
Dzię ku je my wszyst kim, którzy 
wspie ra ją � nansowo tę for mę 
duszpasterstwa, a  szcze gól nie 
Polonii z Koła nr 57 Bu ko wi na 
Ta trzańska im. Józefa Pitoraka 
przy Związku Podhalan w USA, 
naszym Para� anom i Gościom.

Sakrament chrztu przyjęli:

12.06.2016 r.
Wojciech KRÓLCZYK.

Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak.

19.06.2016 r.
Anna Daria BABIARZ.

Sakramentu udzielił ks. Damian Drzyżdżyk.

26.06.2016 r.
Kamil GŁODZIAK, Michał Jakub SKIBA, 

Jakub SZTOKFISZ.
Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak.

28.08.2016 r.
Aleksandra Łucja MROWCA.

Sakramentu udzielił ks. Damian Drzyżdżyk.

04.09.2016 r.
Maria Hanna KOST� .

Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak.

11.09.2016 r.
Karolina ROMANYSHYN.

Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak.

25.09.2016 r.
Stanisław Paweł MIGIEL, Jan Paweł FIEDOR, 
Krzysztof Stanisław TA� S, Antonina ZAJĄC.

Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak.

Sakrament małżeństwa zawarli:

09.07.2016 r.
Andrzej ZAGATA i Anna KUBOWICZ

06.08.2016 r.
Łukasz K� WIEC i Joanna MACIEJOWS� 

20.08.2016 r.
Marceli NOWAK i Małgorzata OLSZOWS� 

27.08.2016 r.
Marek BRYNIARSKI i Anna RĄPAŁA

Jakub CZERNIK i Joanna MICIAK

10.09.2016 r.
Michał SOBINEK i Katarzyna GAŁ

Mateusz HODOROWICZ i Katarzyna BRYNKUS
Sebastian ZAWIŚLIŃSKI i Ewelina ATACHIM

Grzegorz ADAMCZYK i Agnieszka RUSIN

17.09.2016 r.
Andrzej BIENIEK i Anna PA� 

Do Pana odeszli:
+ Maria GŁÓD (25.07.1930 r. – 13.06.2016 r.)
+ Aniela PA�  (08.01.1929 r. – 29.07.2016 r.)

+ Maria BABIARZ (15.11.1931 r. – 01.08.2016 r.)
+ Piotr WALIGÓ�  (29.11.1969 r. – 25.08.2016 r.)
+ Piotr SZTOKFISZ (16.06.1941 r. – 11.09.2016 r.)

+ Agata ŁAP�  (11.10.1990 r. – 12.09.2016 r.)
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 „Ojczyzna”
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Maria Konopnicka



Światowe Dni Młodzieży, 26-31.07.2016 r.




