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Nie wyjeżdżaj z Krakowa
– bądź i Ty pielgrzymem
o. Andrzej Tupek SP

Jesteśmy pielgrzymami,
wszyscy jesteśmy w drodze. A człowiek wierzący
ma w dodatku konkretny
cel tejże drogi – Królestwo
Niebieskie. Warto sobie
o tym przypomnieć, czytając tekst Hanny Michalczyk
– „Perspektywa, peregrinus, poduszka”. Ta perspektywa może nam pomóc
inaczej spojrzeć na siebie
i na spotykanych w życiu

ludzi. Może dzięki temu,
że zrozumiemy, iż wszyscy
jesteśmy na tej ziemi tylko
na jakiś czas, łatwiej będzie
nam otwierać serce na przyjęcie innych towarzyszy
tej samej wędrówki do
Królestwa Bożego? Może
dzięki temu, że zrozumiem,
iż to, co mnie otacza, niekoniecznie jest tylko moje,
będę w stanie się chętniej
dzielić tym, co „mam”
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z innymi? A już niedługo
będziemy mieli taką szansę,
aby zrealizować w praktyce
powiedzenie Gość w dom
– Bóg w dom, o czym pisze
Przemysław Radzyński.
Albo, jeśli mój dom jest
za ciasny, to może tak, jak
niektórzy młodzi parafianie, ktoś zapragnie zostać
wolontariuszem i pomóc
w przyjęciu uczestników
ŚDM – jak opowiada Joasia,
uzasadniając, dlaczego warto być wolontariuszem.
Dlatego nie uciekaj z tego
miasta, bądź miłosierny,
przyjmij pielgrzymów, bądź
pielgrzymem.

Relacje
Magdalena Kiwior

 11 marca nasz chór parafialny pod kierownictwem s.
Susany Ferfoglii śpiewał podczas telewizyjnej transmisji Mszy Świętej w kaplicy św. siostry Faustyny
w Łagiewnikach.
 Tydzień przed świętami Wielkanocnymi Duszpasterstwo Akademickie ubogaciło swoją oprawą muzyczną
Mszę Świętą podczas oficjalnych rekolekcji „Dla nas
i całego świata” w Łagiewnikach, które były duchowym przygotowaniem do ŚDM. Naukę i konferencję
dla młodzieży wygłosił ks. Artur Godnarski. (fot. 1)
 2 kwietnia czworo kleryków: Dariusz Jabłoński,
Mateusz Kaźmierski, Rafał Stenka i Łukasz Wilusz
z Zakonu Pijarów, złożyło uroczyste śluby zakonne
na ręce o. asystenta – Andrzeja Tupka SP, delegata
ojca prowincjała. (fot. 2)
 Podczas weekendu majowego odbył się wyjazd integracyjny Duszpasterstwa Akademickiego do Zubrzycy Górnej. (fot. 3)
 Na początku maja dzieci ze Szkoły Podstawowej
Sióstr Pijarek oraz Szkoły Podstawowej nr 114 przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej (fotorelacja
str. 13 i 14).
 W drugi weekend maja grupa wolontariuszy ŚDM
działająca przy naszej parafii wzięła udział w całodniowym spotkaniu rekolekcyjno-warsztatowym.
 12 maja odbyło się spotkanie Kręgu Przyjaciół Misji
Pijarskich, które poprowadzili klerycy: Dawid, Emil,
Paweł i Aleksander. Przybliżyli oni realia pracy
współbraci pijarów posługujących za wschodnią gra-

nicą. W dalszej części spotkania został odczytany list
o. Janusza Furtaka, który od kilku miesięcy posługuje
w Chile. (fot. 4)
 21 maja ks. bp Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, udzielił święceń diakonatu klerykom
z zakonu pijarów, którzy na początku kwietnia złożyli
uroczyste śluby zakonne oraz święceń kapłańskich
diakonom: Przemysławowi Suchemu i Bartłomiejowi
Koszykowi. Podczas tej uroczystości oprawę muzyczną zapewnił nasz chór parafialny. (fot. 5)
 26 maja ulicami naszej parafii przeszła procesja Bożego
Ciała.
 4 czerwca grupa młodzieży z naszej parafii po raz
kolejny uczestniczyła w spotkaniu młodych Lednica
2000, które było szczególnym uczczeniem 1050 rocznicy chrztu Polski oraz duchowym przygotowaniem
przed Światowymi Dniami Młodzieży.
 19 czerwca nasza parafia przyjęła symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż oraz ikonę Matki Bożej
Salus Populi Romani. Z tej okazji odbyło się czuwanie
i została odprawiona uroczysta Msza Święta z oprawą muzyczną zespołu duszpasterstwa, w której
uczestniczyli wolontariusze z naszej parafii oraz
osoby przyjmujące pielgrzymów. (fot. 6)
REDAKCJA: Hanna Marczyńska (redaktor naczelny), Magdalena
Kiwior, Hanna Michalczyk, Przemysław Radzyński, o. Piotr Recki SP,
o. Andrzej Tupek SP, Bartosz Zapalski,
KONTAKT: glosostrejbramy@gmail.com
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Gość w dom –

Bóg

w dom

Przemysław Radzyński

Już za miesiąc w naszych domach będziemy gościć pielgrzymów,
którzy przyjadą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Warto w tych
dniach pamiętać, że od przyjmujących do swych domów pielgrzymów
nie oczekuje się niczego, poza otwartym sercem. To ono jest źródłem
dobrych gestów, ciepłej atmosfery i świadectwem miłosierdzia.
„Mieszkałem w rodzinie, dlatego przeżycia
były wspaniałe. Wymiana kulturowa i duchowa,
poznawanie kraju są najpełniejsze właśnie wtedy, gdy
mieszkamy w rodzinach”
– swoje doświadczenia ze
Światowych Dni Młodzieży
w Rio de Janeiro wspomina
Krystian Ciempka, który
dziś pracuje w Komitecie
Organizacyjnym ŚDM
Kraków 2016 i m.in. z tego
powodu zachęca, by jak
najwięcej rodzin w Polsce
otworzyło swoje drzwi
przed pielgrzymami.
„Pielgrzymi ŚDM od
gospodarzy otrzymują trzy
metry kwadratowe podłogi
oraz dostęp do łazienki. Oni
naprawdę nie liczą na to, że
ktoś będzie ich żywił, albo
dopytywał, jak minął dzień,
albo wyrażał radość na spo-

tkanie o trzeciej w nocy,
gdy młodzi wrócą na nocleg
z wydarzeń centralnych.
Wszystko zależy od konkretnej rodziny – jedni będą czekać, inni pójdą spać i zostawią klucze. Nikt nie będzie
miał zastrzeżeń do rodziny”
– zapowiada Dorota Abdelmoula, rzeczniczka ŚDM.
Organizatorzy nie wymagają od gospodarzy nawet
przygotowania śniadania
dla gości – to może być
ewentualnie wyraz serdeczności Polaków i miły gest
dla pielgrzymów. Młodzież
z miejsca noclegu będzie
wychodziła rano, a wracał
dopiero wieczorem. „Wszyscy przyjeżdżają tu po to,
żeby uczestniczyć w wydarzeniach przygotowanych
w ramach ŚDM a także
po to, by spotkać innych
młodych ludzi w między-

narodowym środowisku” –
podkreśla Krystian.
Barierą nie jest też znajomość języka. Krystian
z bratem nie mówili po
portugalsko, a pani Ines,
która gościła ich w Brazylii,
nie umiała ani po polsku,
ani po angielsku – nie było
problemu, żeby się dogadać.
Każdego ranka wspólnie
odmawiali Ojcze nasz –
równocześnie po polsku
i portugalsku. Pielgrzymi
poprzednich ŚDM zapewniają, że mowa ciała i język
gestów absolutnie wystarczą
do porozumienia się. Organizatorzy ŚDM w Krakowie
zaznaczają, że gospodarze
będą wiedzieli wcześniej,
jakiej narodowości gości
powinni się spodziewać,
a to pomoże nauczyć się kilku podstawowych zwrotów
w języku pielgrzymów.

Klucze pod wycieraczką?
Wydarzenia Centralne kończą się wieczorami. Później
pielgrzymi będą mogli coś
zjeść, spotkać się w międzynarodowym towarzystwie
albo zwiedzać miasto. Powrót na nocleg – w zależności od jego lokalizacji może
trwać dwie-trzy godziny,
zatem gospodarze mogą się
spodziewać swoich gości
późno w nocy. Co zrobić,
skoro następnego dnia trzeba np. wstać wcześnie rano
do pracy?
Krystian Ciempka, który
w Rio de Janeiro – razem
z bratem – nocował u starszej kobiety wspomina, że
pani Ines kładła się spać
o właściwej dla siebie porze, a gdy oni wracali do jej
domu, to wstawała i otwierała im drzwi. Mimo że
byli już po kolacji, zawsze

TEMAT NUMERU
proponowała im coś do
zjedzenia.
Ewelina Młynarczyk, która
pielgrzymów będzie przyjmowała w Wadowicach
zapowiada, że zrobi tak,
jak gospodarze, u których
sama gościła w Rzymie czy
Paryżu – zostawi klucze pod
wycieraczką. „Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie
wyglądało w praktyce, bo
ja lubię pory nocne i czuję,
że będę czekała na pielgrzymów” – podkreśla i dodaje,
że zaplanowała na ten czas
urlop, bo miała taką możliwość, ale rozumie innych,
którzy będą musieli rano
wstać do pracy i planują
trochę inaczej czas spędzany z pielgrzymami.
Najważniejsze otwarte serce
Ewelina Młynarczyk dwukrotnie brała udział w Światowych Dniach Młodzieży
– w 1997 roku w Paryżu
i w 2000 roku w Rzymie.
Za pierwszym razem pojechała z grupą z Niepołomic.
Jak wspomina, wówczas
w szkołach uczono się
głównie rosyjskiego i niemieckiego, bardzo rzadko
angielskiego a o francuskim
można było pomarzyć. We
Francji zamieszkała w rodzinie, która nie mówiła
ani po angielsku, ani po
niemiecku. Ze starszym
małżeństwem pielgrzymi
dogadywali się gestami.
„Gospodarze przygotowywali śniadanie, dawali nam
klucze i dom do dyspozycji
– o każdej porze dnia mogliśmy wrócić, zrobić sobie
kawę czy herbatę” – mówi
Ewelina Młynarczyk.
Pielgrzymi mieli zagwarantowane tradycyjne trzy metry kwadratowe na karimatę
i śpiwór, ale – jak zaznacza
Ewelina – to wystarczało.
„Cała atmosfera ŚDM ma
to do siebie, że człowiek

cieszy się spotkaniem
z innymi ludźmi, z innymi
kulturami i tym, że jest się
wspólnie” – podkreśla. We
Włoszech trafiła do domu
lekarzy. Mieszkali w sześcioro. Do dyspozycji mieli
kilka łóżek.
„Bardzo się ucieszyłam, jak
usłyszałam, że to Kraków
zorganizuje kolejne ŚDM.
Zaświeciła mi się zielona
lampka i wiedziałam, że jak
Wadowice zostaną objęte
strefą zakwaterowania,
to na pewno z mężem i naszymi dziećmi przyjmiemy
pielgrzymów na nocleg” –
wspomina. Młynarczykowie
zdeklarowali, że przenocują
osiem osób, choć zastanawiają się czy nie zdecydować się na więcej, bo metraż
ich domu na to pozwala.
Miłym faktem związanym
z goszczeniem u kogoś, albo
goszczenia kogoś jest możliwość wymiany adresów
i pielęgnowanie kontaktów
przez wiele lat. Pielgrzymi
często ponownie odwiedzają
to miejsce, a rodziny często
ich też do siebie zapraszają.
„Przygotowujemy się na ten
czas. Remontujemy wszystko, żeby zaprezentować
się od tej polskiej strony
– mówi Ewelina Młynarczyk, chociaż z własnych
doświadczeń wie, że od
warunków mieszkaniowych
ważniejsze jest po prostu
otwarte serce. – Zachęcam
wszystkich do tego, żeby
przyjmowali pielgrzymów
– nawet, jeśli do końca nie
zna się języka, albo nie jest
się do końca wierzącym.
Gospodarze zarażą się wiarą
od tych, którzy przyjadą.
Oni z kolei będą czerpać
od innych, którzy pojawią
się na spotkaniu młodzieży
z całego świata. I o to przecież chodzi” – dodaje.
źródło: profeto.pl

garstka

informacji
Pielgrzymi przyjeżdżają do naszej parafii
25 lipca i będą naszymi gośćmi do 1 sierpnia.
Każdy dzień maja zaplanowany według programu ŚDM, który realizują.
Od godziny 9:00 do 13:00 będą odbywały
się katechezy w różnych językach, głoszone
przez biskupów z całego świata na terenie całego Krakowa, w tym w naszej parafii. Pielgrzymi będą codziennie uczestniczyć w festiwalu młodych, koncertach, itp. Ich powrót
do domów jest uzależniony od zakończenia
się wieczornych wydarzeń centralnych.
Z soboty na niedzielę pielgrzymi nie będą
nocować w naszych domach, ponieważ
wtedy odbywa się całonocne czuwanie z Papieżem na Polach Misericordiae. Z kolei
w środę na terenie naszej parafii odbędzie się
Dzień Kalasantyński. Młodzi będą uczestniczyć we wspólnej Mszy Świętej oraz czuwaniu, po którym będzie można wysłuchać
koncertów różnych zespołów z całego świata.
Jeżeli ktoś chce w tych dniach korzystać
z samochodu, powinien pamiętać, że w wydzielonych na te dni strefach będzie można
jeździć tylko, mając identyfikator – można
go pobrać ze stron: www.krakow.pl i www.
zikit.krakow.pl.
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Od października 2015 roku nasi parafialni wolontariusze Światowych
Dni Młodzieży spotykają się regularnie co miesiąc, żeby lepiej się
poznać i stworzyć sprawnie działającą grupę osób opiekujących się
pielgrzymami, którzy zostaną przyjęci w naszych domach.

Wolontariusze
Światowych Dni Młodzieży
Joanna Czekaj

Na pytanie, dlaczego postanowili włączyć się w organizację ŚDM, odpowiadają,
że czują się gospodarzami
tego wielkiego wydarzenia
i pomaganie innym daje im
radość. Często mają doświadczenie bycia goszczonym podczas podobnych
wydarzeń jak np. Europejskie Spotkania Młodych
Taize, chcą także poznawać
innych ludzi z całego świata, którzy wyznają podobne
wartości. Nie wyobrażają sobie, aby być w tym
czasie w Krakowie i nie
uczestniczyć w tak ważnym

historycznym wydarzeniu.
Są przekonani, że jego doświadczenie w przyszłości
zaowocuje. Wolontariusze
są twarzą ŚDM w naszej parafii. Promowali je podczas
Patrocinium czy festynu
parafialnego, angażują się
w roznoszenie deklaracji
przyjęcia pielgrzymów oraz
akcję L4, podczas której co
miesiąc odwiedzają osoby
starsze i chore z naszej parafii. Ostatnio uczestniczyli
także w nagrywaniu oficjal-

nego spotu zachęcającego
właśnie do wolontariatu
podczas ŚDM.
W ramach przygotowań
do ŚDM w sobotę 7 maja
wolontariusze uczestniczyli
w warsztatowo-rekolekcyjnym spotkaniu, które
rozpoczęło się w kaplicy
MB Ostrobramskiej wspólnym odśpiewaniem jutrzni.
Następnie wzięli udział
w warsztatach dotyczących
pracy zespołowej oraz
w grze terenowej, pozwalającej poznać lepiej obszar
naszej parafii. Podczas
wygłoszonej konferencji

ojciec Jacek Wolan, duszpasterz młodzieży, przybliżył
wolontariuszom orędzie
Ojca Świętego Franciszka
do Młodych z okazji XXXI
ŚDM – Kraków 2016.
Papież zwraca uwagę na to,
że w Starym Testamencie
miłosierdzie jest przedstawiane za pomocą różnych
terminów, spośród, których najbardziej znaczące
to hesed (dobroć, łaska,
miłość, wierność) i rahamim (wnętrzności, łono
matczyne). Szczególnym
fragmentem przesłania Ojca
Świętego do młodych jest
jego osobiste świadectwo
doświadczenia Miłosierdzia
Boga.

„Miłosierdzie Boga jest
bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani,
aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem
siedemnaście lat, pewnego dnia, gdy miałem
wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydowałem,
że najpierw wstąpię do
kościoła. Spotkałem tam
pewnego księdza, który
wzbudził we mnie szcze-

gólne zaufanie, tak, że
zapragnąłem otworzyć
swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje
życie! Odkryłem, że kiedy
otwieramy swoje serce
z pokorą i przejrzystością,
możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego
Miłosierdzia. Miałem
pewność, że w osobie
tego kapłana Bóg czekał
na mnie, zanim jeszcze
zrobiłem pierwszy krok
w stronę kościoła. My Go
poszukujemy, ale On nas
zawsze uprzedza, szuka nas od zawsze i jako
pierwszy nas odnajduje.
Być może ktoś z was nosi
w swoim sercu ciężar
i myśli: zrobiłem to czy
tamto... Nie bójcie się!
On na was czeka! On
jest ojcem: czeka na was
zawsze! Jakże pięknie jest
odnaleźć w Sakramencie
Pojednania miłosierne
ramiona Ojca, odkryć
konfesjonał jako miejsce
Miłosierdzia, dać się
dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który
zawsze nam przebacza!”
(Orędzie Ojca Świętego
Franciszka do Młodych
z okazji XXXI ŚDM –
Kraków 2016)
Kierując się słowami:
„Więcej szczęścia jest
w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35b) wolontariusze ŚDM będą służyli
pielgrzymom, których
będziemy gościć na terenie
naszej parafii.
Każdy z nas może przyjąć
te słowa jako własną dewizę
i sprawić, by pielgrzymi
czuli się u nas jak w domu.

MAŁY SŁOWNIK

P O L S K O - H I S Z P A Ń S K I
Światowe Dni Młodzieży 2016 – Jornada Mundial de la Juventud 2016
Podstawowe zwroty:
Tak ■ sí
Nie ■ no
Przepraszam (gdy o coś pytamy) ■ disculpa/perdona
{diskulpa/perdona)
Przepraszam (gdy wyrządzimy krzywdę) ■ lo siento
{lo sjento}
Proszę (gdy coś podajemy) ■ toma
Dziękuję bardzo ■ muchas gracias {mucias grasjas}
Nie rozumiem po hiszpańsku ■ no entiendo español
{no entjendo espaniol}
Proszę powtórzyć ■ puedes repetir, por favor {płedes
repetir, por fawor}
Proszę mówić wolniej ■ habla mas despacio, por favor
{abla mas despasjo, por fawor}
Oczywiście ■ claro {klaro}
Zawieranie znajomości:
Cześć ■ hola {ola}
Dzień dobry (do godz. 13) ■ buenos días, (po godz. 13)
■ buenas tardes {błenos dijas/tardes}
Dobry wieczór ■ buenas noches (błenas nocies}
Do zobaczenia ■ hasta luego {asta luego}
Jak się masz? ■ cómo estás? {komo estas?}
Dziękuję, dobrze ■ bien, gracias {bjen, grasjas}
Skąd jesteś? ■ de dónde eres? {de donde eres?}
Jestem z Krakowa ■ soy de Cracovia {soj de Krakowia}
Jak masz na imię? ■ cómo te llamas? {komo te jamas?}
Jestem... ■ soy... {soj..}
Cześć, mam na imię... , to moja rodzina ■ hola, me llamo...,
esta es mi familia {ola, me jamo..., esta es mi familja}
To jest Michał (imię męskie) ■ este es Michał {este es
Michał}
To jest Ewa (imię żeńskie) ■ esta es Ewa {esta es Ewa}
Miło poznać ■ encantado
W domu:
Tutaj jest łazienka ■ aquí está el baño {aki esta el banio}
Tutaj jest kuchnia ■ aquí está la cocina {aki esta la cosina}
Tutaj możecie spać ■ aquí podéis dormir {aki podejs
dormir}
W ciągu dnia:
O której wychodzicie z domu? ■ a qué hora vais a salir
de casa? {a ke ora vajs a salir de kasa?}

O której wrócicie? ■ a qué hora vais a volver a casa?
{a ke ora vajs a wolwer a kasa?}
O szóstej ■ a las seis {a las sejs}

O dwudziestej drugiej
■ a las diez {a las
djez}
(Hiszpanie podając godzinę używają liczebników od 1 do 12)
Liczebniki:
1 ■ uno
2 ■ dos
3 ■ tres
4 ■ cuatro {cłatro}
5 ■ cinco {sinco}
6 ■ seis {sejs}
7 ■ siete {sjete}
8 ■ ocho {ocio}
9 ■ nueve {nułewe}
10 ■ diez {djez}
11 ■ once {onse}
12 ■ doce {doce}
Jedzenie:
Jesteście głodni? ■ Tenéis hambre? {tenejs
ambre?}
Tak ■ sí
Nie ■ no
chleb ■ pan
szynka ■ jamón {hamon}
ser ■ queso {keso}
masło ■ mantequilla
{mantekija}
pomidor ■ tomate
papryka ■ pimiento
ogórek ■ pepino
jajko ■ huevo {łewo}
dżem ■ mermelada
Picie:
sok ■ zumo
woda ■ agua {agła}
herbata ■ té
kawa ■ café {kafe}

mleko ■ leche {lecie}
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Oficjalny program

wizyty papieża Franciszka
w Polsce
Środa, 27 lipca
16.00 − przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice
CEREMONIA POWITANIA
17.00 − przyjazd na Wawel
SPOTKANIE Z WŁADZAMI I Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
17.40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.30 − katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi
cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, gdzie są wystawione
też relikwie św. Jana Pawła II, uczczenie Najświętszego Sakramentu w kaplicy za ołtarzem
przemówienie Ojca Świętego
WIECZOREM: PAŁAC ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH
Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów
Krakowskich

Czwartek, 28 lipca
7.40 − przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr
Prezentek przy wejściu do Kaplicy Świętych Jana Chrzciciela i Jana
Apostoła będą zgromadzone siostry tej wspólnoty i uczniowie szkół
przez nie prowadzonych wspólna modlitwa w ciszy
9.45 – przyjazd do klasztoru jasnogórskiego
Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu
10.30 – Msza Święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Obszar Sanktuarium może pomieścić około 300 tysięcy wiernych.
Mszę koncelebrują biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz kraju.
17.00 – przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem
na Błonia
Na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich Prezydent
Krakowa przekazuje klucze do miasta Ojcu Świętemu. W tramwaju na Błonia papieżowi będzie towarzyszyć młodzież niepełnosprawna.
17.15 – przyjazd na Błonia
Przejazd papamobile między wiernymi. Oczekuje się około 600
tysięcy młodych ludzi.
17.30 – CEREMONIA POWITANIA (ok. 1,5 godziny)
Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim, pozdrawiając wiernych zebranych na placu.

Piątek, 29 lipca 2016
7.00 – Msza Święta prywatna w kaplicy
Pałacu Arcybiskupów Krakowskich
9.30 – WIZYTA W AUSCHWITZ
W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego.
Ojciec Święty udaje się pieszo na teren byłego obozu koncentracyjnego, przechodząc
sam przez bramę wejściową. Przy wejściu
na dziedziniec bloku 11 Ojciec Święty
spotka się indywidualnie z 15 osobami ocalałymi z obozu. Modlitwa prywatna w celi
męczeństwa Ojca Kolbego.
10.30 – WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU
Ojciec Święty przejeżdża samochodem od
głównej bramy wejściowej obozu, wzdłuż
linii kolejowej, aż do placu przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie
zgromadzonych jest około 1000 gości.
Zatrzymuje się na cichą modlitwę przed
pomnikiem.
Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”.
Przemówienie Ojca Świętego.
16.30 – przyjazd do Prokocimia
WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM
Szpital, jeden z najważniejszych w Polsce,
leczy każdego roku około 30 000 dzieci
hospitalizowanych jak i 200 000 w trybie
ambulatoryjnym.
W holu jest zgromadzonych około 50 chorych dzieci z rodzicami.
Przemówienie Ojca Świętego.
Prywatna wizyta w wybranych miejscach
szpitalnego oddziału ratunkowego na parterze, w towarzystwie dyrektora i rodziców.
Modlitwa w kaplicy szpitalnej.
18.00 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach
Na zakończenie Drogi Krzyżowej Ojciec
Święty wygłasza krótkie przemówienie.
Po kolacji Papież Franciszek ukaże się
w Oknie Papieskim, pozdrawiając wiernych
zebranych na placu.
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Sobota, 30 lipca 2016

Niedziela, 31 lipca 2016

8.30 – WIZYTA W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH
Kaplica Świętej Faustyny Kowalskiej. Obecne będą siostry ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz dziewczęta, którymi zakonnice się opiekują. Modlitwa w kaplicy przed grobem św.
Faustyny.
8.45 – przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia
9.00 – przejście przez Bramę Miłosierdzia
Ojciec Święty wchodzi do Sanktuarium przez Bramę Miłosierdzia.
9.15 – Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży
Ojciec Święty spowiada pięciu młodych ludzi w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim. Papież Franciszek jest trzecim
– po św. Janie Pawle II i Benedykcie XVI – papieżem, który nawiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale pierwszym, który
w nim będzie spowiadał.
10.30 – Msza Święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
W Sanktuarium znajduje się około 2 tysięcy osób: kapłanów,
zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych i seminarzystów
z Polski. 5 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć we Mszy św.
na rozległym placu przed świątynią.
13.00 – obiad z młodzieżą
Ojciec Święty zje obiad z Kardynałem Arcybiskupem Krakowskim, z tłumaczem i 12 przedstawicielami młodzieży z różnych
krajów: jednym chłopcem i jedną dziewczyną z każdego kontynentu, oraz z chłopcem i dziewczyną z Polski.
19.00 – przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE
Przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami
młodzieży
19.30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą

8.45 – przyjazd na Campus Misericordiae
Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas:
Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla potrzebujących.
Przejazd wśród wiernych.
10.00 – Msza Święta Posłania na zakończenie
Światowych Dni Młodzieży
Rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych
Światowych Dni Młodzieży.
17.00 – przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem
Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata
18.15 – przyjazd do Balic (część wojskowa).
CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA ŚWIĘTEGO

(źródło: http://www.krakow2016.com/oficjalny-program-wizytypapieza-franciszka-w-polsce-i-podczas-sdm-krakow-2016, dostęp:
18.06.2016 r.)

27-29 lipca
Od rana do południa w różnych miejscach Krakowa odbędą się katechezy z biskupami. Katechezy będą głoszone w różnych językach
przez biskupów pochodzących z całego świata. Wprowadzą pielgrzymów w przesłanie błogosławieństwa „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) wybranego przez Ojca Świętego na temat XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Katechezy odbędą się na terenie całego miasta, zarówno w kościołach, jak i w innych miejscach dobranych tak, by zapewnić wszystkim
młodym wzięcie w nich udziału. Podczas katechezy kapłani przygotowują młodzież do zrozumienia sensu sakramentu pokuty i pojednania, do którego młodzi mogą przystąpić przed południem. Wszystkie katechezy są zwieńczone celebracjami eucharystycznymi.

26-29 lipca
Będzie miał miejsce Festiwal Młodych. Jest to program religijny i artystyczno-kulturalny, któryodbywa się popołudniami i wieczorami
w czasie trzech dni katechez, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na Wydarzenia Centralne. Festiwal Młodych składa się z otwartych
i bezpłatnych inicjatyw o charakterze artystycznym, religijnym oraz duchowym. W ramach tej części ŚDM można wybrać się na różnorodne koncerty, wystawy, warsztaty, wydarzenia sportowe, teatralne, etc. Festiwal Młodych jest ofertą przygotowaną dla pielgrzymów
przez pielgrzymów – każdy ma szansę wziąć w nim udział nie tylko jako widz, ale także jako artysta czy organizator. Liczne wspólnoty,
zgromadzenia i ruchy religijne dbają o duchowy aspekt Festiwalu Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży. W 2016 roku kościoły
Krakowa i okolic, place, parki, skwery i ogrody; boiska, hale, stadiony sportowe i instytucje kulturalne staną się miejscem spotkań
modlitewnych oraz ewangelizacyjnych grup z Polski i z całego świata.
W tych dniach ruszają także tzw. Targi Powołaniowe. Jest to okazja dla zgromadzeń zakonnych, katolickich szkół i uczelniwyższych, wydawnictw religijnych, organizacji misyjnych, ruchów i wspólnot krajowych i międzynarodowych do zaprezentowania swojej działalności
W ramach tego wydarzenia funkcjonować będzie także Centrum Powołaniowe, którego celem jest wskazanie młodym pielgrzymom rozmaitych dróg realizacji powołania w Kościele oraz zachęta do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego Bóg oczekuje od każdego z nas.

NAUKA KOŚCIOŁA
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Pielgrzymowanie nabiera
współcześnie charakteru
wycieczkowo-przygodowego z akcentami sakralnymi.
Na pielgrzymich szlakach
próżno szukać pątników
w workach pokutnych.
Pielgrzymi są dobrze zaopatrzeni: w telefony, okulary
przeciwsłoneczne, kieszonkowe, przewodniki itp. Nie
w tym jednak rzecz, by
lamentować i szukać okazji
do cierpień, które pozwoliłby nam czynić z siebie
cierpiętników. Chodzi o to,
by umieć przyjąć niezafałszowaną perspektywę
pielgrzyma.
Ostatnio można w mediach
przeczytać o pielgrzymie –
zakonniku, który z Lednicy
wyruszył z repliką Bramy
Ryby i zamierza, pokonawszy ok. 370 km, dotrzeć do
Krakowa na ŚDM. Ojciec
Kordian Szwarc OFM pielgrzymuje bez ekwipunku,
który zazwyczaj uznajemy
za niezbędny (prowiant, namiot etc.). Ciągnie za sobą
balast w postaci Ryby, i –
sam przyznaje – zastanawia
się czasem nad sensem tego,
co czyni. Niesie jednak
w sercu wiele intencji, modli
się także w intencjach tych
osób, które spontanicznie się
do niego zwracają z prośbą
o wsparcie i doświadcza
Bożej opieki – więc jednak
pokonuje siebie i pielgrzymuje do wyznaczonego
celu. Idzie o łasce – posila
się wtedy, gdy zostanie
poczęstowany; śpi tam,
gdzie go zaproszą na nocleg.
Jest wzorem przechodnia,
który pozostawił wszystko
co miał, i którego nic nie
zatrzymuje w miejscach, do
których przybywa.
Jeśli jesteśmy wierzący –
jeśli jesteśmy Chrystusowi –

Perspektywa,

peregrinus, poduszka
Wiele razy słyszeliśmy słowa Jezusa, który odpowiadał
Piłatowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się,
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo
moje nie jest stąd” (J 18, 36). Kontekst męki Pańskiej
jest odległy od tematu pielgrzymowania. W tych słowach
jednak – spotykają się. Jeśli bowiem królestwo naszego
Pana nie jest stąd, to znaczy, że wszyscy jesteśmy
tu pielgrzymami.
a Królestwo Niebieskie nie
jest z tego świata, to znaczy,
że z definicji – jesteśmy
tu tylko pielgrzymami.
Źródłosłów łaciński słowa
„pielgrzym” – peregrinus
– oznacza obcokrajowca, cudzoziemca. Kto jest
pielgrzymem, ten przybywa
i odchodzi; jest nie z tej ziemi – cudzo-ziemiec. Trudna
jest ta perspektywa, gdy się
myśli o tym, co tu mamy
na świecie: mój kraj, moje
miasto, mój kościół, dom,
rodzina, książka, poduszka.
Wszystko to jest niepotrzebne: pielgrzym tylko
tędy przechodzi i chce mieć
przy sobie jak najmniej, aby
łatwiej było mu pielgrzymować i szybciej osiągnąć cel.
To dlatego stajemy się obcy
Chrystusowi, gdy zabiegamy o rzeczy tego świata,
gdy gromadzimy dobra
zbędne, napychamy kieszenie, przywiązujemy się do
tego, co tu. A przecież jesteśmy cudzoziemcami wobec
tej ziemi – pielgrzymujemy
do Królestwa...

Myślenie o swoim życiu
na ziemi, jak o pielgrzymce, brzmi może nieco patetycznie. Czy jednak nie
jest prawdą, że wielkość
naszego ego – bycie niezastępowalnym, niepowtarzalnym, niepokonanym
– musi skruszeć choćby
wobec drzew, które rosną
dłużej, niż my chodzimy
po świecie! Metafizyczne
doświadczenie ciągłości
historycznej i maleńkości
własnej egzystencji jest
zdumiewające, gdy tramwajem przecina się Wisłę,
jadąc na drugą stronę
miasta: gdy mnie nie było
jechał już tędy tramwaj
(drewniany, wcześniej
konny itd.), i gdy mnie już
nie będzie – nadal będzie
tędy jeździł tramwaj...
Życie pielgrzyma ma inny
smak. Przeczuwamy go
często, ale wolimy się
usprawiedliwiać i wybieramy komfortowe warunki:
swoją poduszkę, książkę,
kanapkę. Chcemy się czuć
pewnie i bezpiecznie.

Pielgrzym zaś chce dotrzeć
do celu i pyta jak to uczynić, jak postępować, aby
w niczym nie uchybić, jak
iść, by nie zgubić drogi?
Perspektywę pielgrzymią
wyznacza cel. Warto – także
w kontekście ŚDM i myślenia o pielgrzymach-cudzoziemcach, którzy podejmują trud drogi, zetknięcia
z nieznanym, trud zaufania
Opatrzności, trud bycia
wdzięcznym za wszystko,
co otrzymają, czymkolwiek
to będzie – pomyśleć o swoim życiu, jak o pielgrzymce. Zadać pytanie o cel,
na nowo poszukać sensu,
nie troszczyć się o sprawy
i rzeczy, które dla pielgrzyma zmierzającego do Królestwa nie mają znaczenia,
i ukochać raz jeszcze to, co
domaga się miłości. U bram
Królestwa będziemy pytani
tylko o to, czy kochaliśmy,
czy wszystko czyniliśmy
z miłością, z miłości i dla
miłości, czy na pielgrzymim
szlaku miłość była nam
światłem i drogowskazem?

ROK MIŁOSIERDZIA
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Uczynki

miłosierdzia
o. Piotr Recki SP

W ostatnim numerze Głosu Ostrej Bramy zatrzymaliśmy się przy
trzech pierwszych uczynkach miłosierdzia co do ciała: głodnych
nakarmić, spragnionych napoić i nagich przyodziać. Dziś kontynuujemy
te rozważania, pochylając się nad kolejnymi uczynkami miłosierdzia.
Więźniów pocieszać

Podróżnych do
domu przyjąć
Nieczęsto zdarza się, że ktoś
puka do naszych domów
z prośbą o gościnę. Na co
dzień spotykamy proszących o jedzenie, ale nie
o możliwość przenocowania. Kiedyś było inaczej.
W starożytności nakaz
przyjmowania podróżnych
był sprawą życia i śmierci. Podróżowanie bowiem
niosło ze sobą duże ryzyko
i groziło nawet utratą życia
(patrz. miłosierny samarytanin). Okazuje się jednak,
że także dzisiaj wezwanie
do gościnności jest aktualne.
Przypomina nam o tym papież Franciszek, mówiąc, że
owym podróżnym może stać
się dla nas choćby młody
pielgrzym, przybywający do
Krakowa na Światowe Dni
Młodzieży.

Mówiąc o pocieszaniu więźniów myślimy o tych, którzy stracili wolność na podstawie sądowego wyroku.
Słowo ,,więźniowie” trzeba
jednak rozumieć szerzej.
Tym bardziej, że przecież
ten uczynek budzi nasz
opór. Mamy świadomość,
że do więzienia nie trafia
się za nic. Na pocieszanie
więc więźniów odważą się
tylko nieliczni. Nie znaczy
to jednak, że inni mogą się
od tego dyspensować. Więźniami są przecież nie tylko
ci, którym odebrano prawo
do wolności, ale także ci,
którzy ze swej wolności
korzystają w sposób głupi
i nierozważny. Więźniem
będzie także alkoholik,
człowiek uwikłany w pornografię czy narkoman. Więzieniem są nasze grzechy,
słabości i namiętności. Ten
uczynek miłosierdzia wypełnia zatem także ten, kto
pomaga innym w walce ze
złymi przywiązaniami i ten,
kto daje innym nadzieję
na zerwanie z grzechem.

Chorych nawiedzać
Każda choroba jest trudnym
doświadczeniem. Nawet,
jeśli przeżywa się ją w otoczeniu kochających osób.
Ta sama choroba może stać
się krzyżem nie do udźwignięcia, jeśli człowiek musi
się zmierzyć z nią sam i nie
może liczyć na niczyją pomoc. Psychologowie twierdzą, że opuszczenie chorego
może być dla niego gorsze
niż brak opieki medycznej
i lekarstw. Obecność i zainteresowanie mają dla osoby
chorej ogromne znaczenie.
Ludzie zdrowi jednak często
boją się takiego towarzyszenia. Boją się konfrontacji
z cierpieniem i tego, że
w obliczu ludzkiej krzywdy
doświadczą własnej bezradności. Być obok i patrzeć
na czyjś ból to heroizm.
To trudne, ale właśnie
dzięki temu trudowi opieka
nad chorymi ma znamiona
chrześcijańskiej miłości.

Umarłych grzebać
Spełnienie tego uczynku
nie jest czymś niezwykłym.
Każdy przecież uczestniczył
kiedyś w pogrzebie. Nawet
jeśli był tego nieświadomy,
wypełnił wtedy uczynek miłosierdzia. Dlaczego grzebanie zmarłych jest tak ważne,
że Kościół podniósł je aż
do rangi czynu miłosierdzia? Dlatego, że ludzkie
ciało jest świątynią Ducha
Świętego (1 Kor 6,19). Staje
się nią w momencie chrztu
i nie przestaje nią być także
w chwili śmierci.
Szacunek dla zmarłych i tradycja ich grzebania istnieją
w każdej kulturze. Dlatego
my, jako chrześcijanie nie
możemy poprzestać tylko
na samym pogrzebie. Ważne
jest też nabożne nawiedzanie cmentarza, troska
o grób, a nade wszystko
modlitwa za zmarłych.
Ale o tym już przy okazji
uczynków miłosierdzia co
do duszy.

INFORMACJE
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27 lipca 2016 - Dzień kalasantyński

Spotkanie młodzieży związanej z Zakonem Pijarów
Godz.
16.00
16.30

17.45
18.00
19.00
Godz.
20.00
21.00
21.45
22.15

PROGRAM ZAMKNIĘTY
przyjęcie grup; program
Program formacyjny:
- świadectwa młodych ze świata
(inspiracja postawą Maryi)
- katecheza
- oprawa muzyczna
Zawiązanie wspólnoty, przejście do kościoła
EUCHARYSTIA
kolacja
PROGRAM OTWARTY
koncert muzyczny
Ewangelizacja
Nabożeństwo – zawierzenie młodzieży Maryi
zakończenie

wykonanie
młodzież
- Prowadzący
- młodzież
- o. Pedro Aguado,
Generał Zakonu Pijarów
- grupy muzyczne

wykonanie
Full Power Spirit
Grupa Abramo

miejsce
Boisko KS Wieczysta
Scena – boisko

Boisko - kościół
Kościół parafialny
Boisko KS Wieczysta
miejsce
Scena – boisko
Scena – boisko
Scena – boisko
Scena – boisko

Między niebem a ziemią
ZOSTALI
OCHRZCZENI
Marzec:
Nikola Dominika Bobek
Karol Jan Białas
Zofia Małgorzata Wodnicka
Kwiecień:
Dariusz Artur Ławik
Hanna Ewa Borucka
Kaja Jagoda Brzostowska
Milena Barbara Marszałek
Antoni Fryderyk Pamuła
Anna Antonina Woś
Zuzanna Katarzyna
Zawiślak
Alicja Anna Ruchałowska
Natalia Wiktoria Godula
Zuzanna Izabela Dajszczyk
Jakub Maksymilian Kasza
Dawid Tomasz Maciejewski
Maj:
Mateusz Piotr Włoch
Alicja Sabina Wróblewska
Artur Wojciech Zimny

Aleksandra Wijata
Maja Magdalena
Leszczyńska
Leo Fromont
Milena Maria Argasińska
Czerwiec:
Magdalena Maria Kocik
Aleksander Mikołaj Łappa
Hubert Kaczka
Wiktor Rafał Sieńko

ZAWARLI
MAŁŻEŃSTWO
Kwiecień:
Dorota Woś i Marek Woś
Czerwiec:
Maryla Maciurzyńska
i Grzegorz Panasiuk
Anita Obarzanek i Bartosz
Szlachetka
Magdalena Słaboń
i Mateusz Stus
Małgorzata Galek i Maciej
Cycoń

ODESZLI
DO PANA
Marzec:
Barbara Jakubowicz
Krystyna Podobińska
Wiesław Maryan
Genowefa Kisielewska
Grażyna Szulska
Zofia Matoga
Barbara Rogowska
Aleksander Maciejowski
Marianna Matoga
Kazimiera Lis
Kwiecień:
Stefania Przepiórka
Tadeusz Lenk
Maria Prusak
Halina Janiczek
Jerzy Natanek
Stefan Wolszczak
Helena Klimczak
Zofia Morawa
Henryk Kołodziej
Alfreda Klimczyk
Adam Janek

Maj:
Zbigniew Luty
Zbigniew Michałowski
Jan Nowak
Łucja Czarnowicz
Izabela Nowak
Irena Czubińska
Wiesław Frankowicz
Jacek Górka
Władysław Sokołowski
Józef Szczypczyk
Zofia Ziółko
Władysław Rząsa
Henryka Ślizowska
Aniela Turek
Helena Curlej
Helena Guzik
Aleksandra Kopeć
Władysława Kaczmarczyk
Czerwiec:
Emilia Kasperczyk
Eugeniusz Gniady
Jan Kmak
Leokadia Wilk

I Komunia Święta

Szkoła Sióstr Pijarek

Chrześcijańska Szkoła „Uczeń”
zdjęcia z I Komunii Świętej - Krzysztof Janik

Szkoła nr 114, klasa IIIA

Szkoła nr 114, klasa IIIB

Szkoła nr 114, klasa IIIC

