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Niechaj radość z Narodzenia Zbawiciela 
przepełni nas i nasze rodziny 

wiarą, nadzieją i miłością.

Z serdecznymi życzeniami  
dla wszystkich Parafian

Ojcowie Pijarzy
fot. P. Ładoś
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Plan kolędy 2011/2012
28.12 wtorek Kantora 1,2, 

Kantora 3 i 4 
Kantora 5

29.12 środa Kantora 6 i 7, 
Śliczna 12 a

30.12 czwartek Śliczna 28
Ostatnia (domy) 
Meissnera (domy) i Śliczna (domy)

02.01 poniedziałek Śliczna 12
Ogrodnicza
Ładna, Szkółkowa,

3.01 wtorek Mogilska 121
Jana Pawła II (domy) 

4.01 środa Ostatnia 2 defgh
5.01 czwartek (od 17.00) Czyżyńska (bloki) od 18.00

Czyżyńska (domy) i Szenwalda
9.01 poniedziałek (od 17.00) Śliczna 30, 30a,
10.01 wtorek (od 17.00) Śliczna 30 b, 30c
11.01 środa Raciborskiego, Podmiejska 

Rozmarynowa, Swojska
Kajty

12.01 czwartek Startowa 
Anieli Krzywoń
Majowa, 
Wiejska
Widna i Nieznana 

13.01 piątek Pilotów 
Żwirki i Wigury (domy), Bajana
Chałupnika (domy)
Meissnera 4

14.01 sobota Meissnera 6 (kl. I-IX)
16.01 poniedziałek Meissnera 6 (kl. X-XI)

Żwirki i Wigury 18, 28
Żwirki i Wigury 36

17.01 wtorek (od 17.00) Chałupnika (nowe bloki)

18.01 środa Pszona 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16
19.01 czwartek Pszona 18, 20, 22, 

Pszona 40a i 41
20.01 piątek uzupełnienia
21.01 sobota uzupełnienia
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Z ł O t y  J u B I l E u S Z
Ojca Jana Frączka
Już trochę upłynęło czasu od nieco-
dziennej uroczystości, jaką przeżywała 
nasza wspólnota parafialna 16 paździer-
nika br.. Wówczas to zgromadziliśmy się 
w świątyni, by uczestniczyć w uroczystej 
Mszy św. z okazji 50. rocznicy święceń 
kapłańskich o. Jana Frączka.

Msza św. koncelebrowana rozpo-
częła się od uroczystego wejścia proce-
syjnego służby liturgicznej i  celebran-
sów, której przewodniczył sam Jubilat.

Homilia, jaką wygłosił ks. proboszcz 
o. Andrzej Tupek, była pięknym obra-
zem powołania pijarskiego i kapłańskie-
go o. Jana Frączka, jego oddania się służ-
bie Bogu i ludziom, poświęcenia w bu-
dowaniu w wymiarze fizycznym, mate-
rialnym jak i duchowym nowej parafii 
w Krakowie na Wieczystej – parafii pw. 
Matki Bożej Ostrobramskiej.

My, parafianie, jesteśmy ogromnie 

wdzięczni Dostojnemu Jubilatowi za to, 
że przed trzydziestu laty wziął na sie-
bie główną odpowiedzialność i  ciężar 
wznoszenia naszego kościoła, w  cza-
sach tak trudnych dla Polaków. Trzeba 
było zmagać się z uciążliwościami wy-
nikającymi z ówczesnego systemu poli-
tycznego, jak również z problemami na-
tury ekonomicznej.

O. Jan jako pierwszy proboszcz no-
wej parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 
zadbał również o budowanie atmosfery 
wspólnoty parafialnej. 

W imieniu parafian słowa serdecz-
nej wdzięczności, gorących podziękowań 
i życzeń wypowiedziała pani Beata Wró-
bel – przewodnicząca Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej, natomiast Zofia Gat-
kowska złożyła w  imieniu wszystkich 
grup parafialnych „dar serca”, aby posłu-
żył o. Janowi na pielgrzymkę do Rzymu.

Przedstawicielka Żywego Różańca, 
którego opiekunem od wielu lat jest o. 
Jan Frączek, złożyła serdeczne życzenia 
i wręczyła kosz pięknych czerwonych róż.

Później nastąpiły podziękowania 
od przedstawicieli Domu Kombatanta 
i spontaniczne podziękowania i życze-
nia od innych parafian.

Na pamiątkę jubileuszu 50– lecia 
święceń kapłańskich o. Jana Frączka 
parafianie złożyli w  darze sadzonkę 
dębu, która została wkopana do ziemi 
po zakończeniu Mszy św. Moment 
ten miał również uroczysty charakter, 
a  w  czynnościach sadzenia miał swój 
udział Jubilat. Drzewko to jest sym-
bolicznym podziękowaniem o. Janowi 
za nasadzenie przez niego różnych 
gatunków drzew wokół kościoła. Na 
kamieniu obok drzewka umieszczona 
jest tabliczka następującej treści:

fot. P. Ładoś
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Drogi Ojcze Jubilacie!
Zaufałeś Chrystusowi i Jemu Służysz. 
Masz powód do radości, gdyż pozostałeś 
wierny tej zaszczytnej służbie przez 50 lat.

W  tym uroczystym i  tak ważnym dla 
Ciebie dniu, pełnym radosnych wspomnień, 
my – parafianie chcemy być razem z Tobą. 

Chcemy razem z Tobą cieszyć się i dzię-
kować Panu Jezusowi i Jego Matce za 50 lat 
Twojego kapłaństwa.

Kapłan to Boży Posłaniec, który głosi 
Dobrą Nowinę, że Bóg jest Miłością i po-
chyla się nad każdym człowiekiem.

W ciągu tego czasu odprawiłeś dla nas 
tysiące Mszy Świętych, chrzciłeś nasze dzie-
ci, udzielałeś im Pierwszej Komunii Świętej, 
przygotowywałeś do Sakramentu Bierzmo-
wania i udzielałeś Sakramentu Małżeństwa.

W imieniu Pana Jezusa w Sakramencie 
Pokuty odpuszczałeś nam grzechy i towa-
rzyszyłeś naszym zmarłym w ich ostatniej 
ziemskiej drodze.

Bogu tylko jest wiadome, ile godzin 
poświęciłeś na budowę naszego kościoła.

Wniosłeś wielki wkład w dobro Kościo-

ła budując nowy obiekt sakralny, ale rów-
nie ważna była dla Ciebie troska o świąty-
nie serc powierzonych Twojej trosce para-
fian, których Bóg postawił na drodze Two-
jego Kapłańskiego posługiwania.

Ty dzisiaj najlepiej wiesz, ile uczynił dla 
Ciebie dobry Bóg; niech On niesie Cię nadal 
na swoich opiekuńczych skrzydłach.

Niech Bóg Ojciec i Syn Boży, który dał 
Ci udział w swoim Kapłaństwie, przez Cie-
bie ubogaca świat prawdą i miłością.

Niech Duch Święty, który namaścił Cię 
pół wieku temu na kapłana, przez to posłu-
giwanie kapłańskie buduje Królestwo Boże 
w powierzonych sercach.

Niech Maryja, królowa kapłanów, ota-
cza Cię swoją opieką w każdym czasie służ-
by kapłańskiej i zakonnej.

Księże Janie – nasz Księże – życzymy 
Ci, abyś w zdrowiu był wśród nas jak naj-
dłużej i abyś zawsze na swojej drodze spo-
tykał ludzi o życzliwych sercach i pomoc-
nych dłoniach.

Na koniec mamy jeszcze dla Ciebie sło-
wa najprostsze i najważniejsze:

Bóg zapłać i Szczęść Boże.

Jubilat – o. Jan Frączek 
był niezwykle wzruszony, ale 
myślę, że również szczęśliwy, 
bo mógł przeżywać razem 
z  nami tak wspaniały Jubi-
leusz.

Wyraził to w  pięknych 
słowach skierowanych do nas 
na zakończenie Mszy św.

Później otrzymaliśmy 
błogosławieństwo oraz ob-
razki upamiętniające tę uro-
czystość.

Chór parafialny pod kie-
rownictwem s. Suzany, który 
jak zwykle śpiewał przepięk-
nie, ubogacił jubileuszową 
Mszę św.

W imieniu wszystkich pa-
rafian pragnę jeszcze raz wyra-
zić o. Janowi Frączkowi słowa 
wdzięczności za długie, pełne 
poświęcenia lata duszpaster-
skiej posługi i zapewnić o na-
szej modlitwie i życzliwości.

Zofia Gatkowska

dąb „Jan”
posadzony na pamiątkę 

Jubileuszu 50 lecia 
Święceń Kapłańskich 
o. Jana frączka schp

18.10.1961 – 18.10.2011
pierwszego proboszcza 

parafii Matki bożej 
ostrobramskiej 

i budowniczego kościoła.

Wdzięczni parafianie 
i Współbracia
16.10.2011r.

fot. P. Ładoś
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Wieczornica patriotyczna
Pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie z różnych okresów naszej historii to zarówno ślad wydarzeń odciśniętych w naro-
dowej pamięci, jak i wyraz wierności Ojczyźnie. Stanowią one piękną lekcję polskiej historii.

W  dniu 13 listopada 2011roku odbyła się w  naszym kościele, z  okazji Dnia Niepodległości, kolejna już Wieczor-
nica Patriotyczna. W  specjalnie udekorowanej biało-czerwoną flagą sali i  w  blasku świec spotkali się liczni parafianie. 
W ramach wieczornicy wysłuchali oni wykładu historyka, pana Wojciecha Balińskiego. Tematem prelekcji było porównanie 
sytuacji polityczno-społecznej w roku 1918 i 1989 oraz różnice w procesie odzyskiwania niepodległości w tych dwóch ważnych 
okresach naszych dziejów. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, które zaowocowało ciekawą, krótką dyskusją.

Następnie odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych z 
akompaniamentem naszego pana 
organisty. Były to między innymi: 
„Marsz, marsz Polonia”, „O  mój 
rozmarynie”, „Ułani ułani”, „Wo-
jenko, wojenko” „Czerwone maki 
na Monte Casino” i wiele innych. 
Są one pamiątką po ludziach, któ-
rzy oddali życie za wolną Polskę. 
Śpiewane z  zapałem, przetrwały 
lata. Śpiewanie ich jest świadec-
twem naszego patriotyzmu. Wszy-
scy uznali wieczór za bardzo udany.

Następne takie spotkanie od-
będzie się w rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Serdecznie zapraszamy.

fot. o. A. Tupek SP
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Kolejne rocznice, czy przeżywane ju-
bileusze skłaniają do wspomnień. 15 
rocznica założenia Straży Honorowej 
NSPJ przy parafii Matki Bożej Ostro-
bramskiej na Wieczystej jest okazją do 
postawienia pytania: „Czym jest Straż, 
a zwłaszcza Straż Honorowa?”. Pierw-
sza straż była już przecież tam, na Gol-
gocie w  osobach: Najświętszej Maryi 
Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny.

Straż Honorowa powstała we Fran-
cji dnia 13 marca 1863 roku. Impulsem 
do jej ustanowienia stało się objawie-
nie Serca Jezusa św. Marii Małgorza-
cie Alacogue.

Dnia 3 listopada 1995 roku s. Te-
resa Krupa – założycielka Straży Staży 
Honorowej NSPJ w naszej parafii oraz 
s. Helena Marcinek przedstawiły ojcu 
Jackowi Raczkowi, proboszczowi parafii 
cel i potrzebę istnienia tego Stowarzy-
szenia, skupiającego ludzi pragnących 
wynagradzać Bożemu Sercu. 

Straż Honorowa NSPJ wprowa-
dza swoich członków w  kult Bożego 
Serca, pogłębia w  nich nabożeństwo 
do Najświętszego Sakramentu, zachę-
ca do wypełnienia obowiązku wyna-
grodzenia, odprawiania Godziny Świę-
tej w I czwartki miesiąca i do częstego 
uczestniczenia we Mszy św., zwłaszcza 
w  I piątki miesiąca z Komunią Świę-
tą wynagradzającą za grzechy ludzi, do 
osobistego poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa i  introniza-
cji Bożego Serca w rodzinach: prowa-
dzi członków do doskonałości chrześci-
jańskiej i uczy wielkiej miłości bliźniego.

Członkowie Straży Honorowej 
NSPJ ofiarują Bożemu Sercu obraną 
przez siebie w ciągu dnia jedną godzi-
na trwania przy Najświętszym Sercu Je-
zusa. Nie przerywając codziennych za-
jęć starają się z poświeceniem i miłością 
pocieszać Serce Pana Jezusa napełnio-
ne boleścią z powodu zapomnienia, nie-
wdzięczności i grzechów ludzi. 

Dnia 7 października 1996 roku do 
Straży Honorowej NSPJ przy naszej pa-
rafii przyjęci zostali pierwsi członkowie. 

Po upływie 15 lat od tego wydarzenia, 
2 października 2011 roku podczas Mszy 
św. koncelebrowanej, wynagradzającej 
Bożemu Sercu Wspólnota Arcybractwa 
Straży Honorowej NSPJ przy naszej pa-
rafii obchodziła Jubileusz 15-lecia. 

Uroczystości rozpoczęła proce-
sja, w  której szły zaproszone poczty 
sztandarowe Staży Honorowej NSPJ 
z parafii: Pana Jezusa Dobrego Paste-
rza – Prądnik Czerwony, Św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
– os.  Kalinowe, Matki Bożej Dobrej 
Rady – Kraków Prokocim, Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa – Piaski Wielkie.

Uroczystej Eucharystii przewod-
niczył honorowy gość – ks. Dyrektor 
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ 
Walerian Swoboda. On też wygłosił 
homilię. Współkoncelebrowali z  nim: 
proboszcz parafii – o. Andrzej Tupek 
oraz obecny opiekun naszej wspólno-
ty – o. Vitali Siarko. 

W  homilii ks. Dyrektor mówił 
o  tym, że Straż Honorowa NSPJ jest 
odpowiedzią wrażliwych serc na skargę 
Pana Jezusa skierowaną do apostołów 
w  Ogrodzie Oliwnym: „Czy nie mo-
gliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. 

Doniosłym punktem uroczysto-
ści było odmówienie przez 10 wier-
nych z naszej parafii „Aktu zaciągnię-
cia” do Arcybractwa oraz złożenie przez 
nich przyrzeczeń, połączonych z przy-
jęciem Godziny Obecności przy Sercu 
Pana Jezusa.

Po zakończonej Mszy św. wzięliśmy 
udział we wspólnej agapie – słodkim po-
częstunku, połączonym z  wpisami do 
kroniki, odczytaniem listu od Sióstr Wi-
zytek, przekazaniem życzeń itd. 

Jubileusz – to dobry czas na podsu-
mowanie i zastanowienie się nad tym, 
co zostało zrobione, co należy jeszcze 
uczynić. W czasie 15-letniej działalności 
członkowie Arcybractwa przy naszej pa-
rafii podejmowali się wielu działań, któ-
re wykonują nadal. Składają się na nie: 
• prowadzenie „Godziny Świętej” 

w  pierwsze czwartki miesiąca, pod-

czas której modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne;

• organizowanie w okresie Bożego Na-
rodzenia wspólnego opłatka oraz ado-
racji Pana Jezusa przy żłóbku;

• uczestniczenie w Triduum Wielkiego 
Tygodnia, w ramach którego odbywa 
się w Wielki Czwartek adoracja Pana 
Jezusa w ciemnicy, której przewodni-
czą członkowie Arcybractwa; nato-
miast w  Wielki Piątek Straż NSPJ 
prowadzi Drogę Krzyżowa;

• uczestniczenie ze sztandarem Arcy-
bractwa w procesjach: rezurekcyjnej, 
w  uroczystość oraz oktawę Bożego 
Ciała, a  także podczas odpustu pa-
rafialnego. 

Jak wszystkie wspólnoty działające 
przy naszej parafii odczuwamy dotkliwie 
brak nowych osób, zwłaszcza młodych, 
chętnych do włączenia się do naszej 
wspólnoty. W związku z tym pragniemy 
zaprosić wszystkich chętnych do włą-
czenia się we wspólnotę Arcybractwa. 
W każdy pierwszy piątek miesiąca od-
prawiana jest Msza św. wynagradzająca 
NSPJ o godz. 18.00. Po niej odmawiana 
jest Litania do NSPJ. Następnie odbywa 
się spotkanie osób należących do Arcy-
bractwa. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy Panu Bogu za 15 lat 
istnienia Arcybractwa Straży Honoro-
wej NSPJ przy parafii na Wieczystej; za 
łaski, jakimi nas w tym czasie Bóg ob-
darzył, zwłaszcza za to, że możemy stać 
na straży tak blisko Serca Pana Jezusa.

Pragniemy także gorąco podzię-
kować kolejnym opiekunom naszej 
Wspólnoty: o. Jackowi Raczkowi, 
o. Andrzejowi Tupkowi oraz obecnemu 
opiekunowi o. Vitalijowi Siarko za za-
angażowanie w nasze działania. 

Dziękujemy również naszym zela-
torkom s. Teresie Krupie, śp. s. Krystynie 
Kołacz oraz obecnej zelatorce – s. Zo-
fii Strękowskiej.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź 
Królestwo Twoje!

Członkowie Straży Honorowej  
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

założenia Straży Honorowej  
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej  
w Krakowie-Wieczysta.Jubileusz 15-lecia
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Patrocinium
W dniu 26 listopada 2011 roku, wzo-
rem lat ubiegłych odbyła się w naszej 
parafii zabawa dla dzieci i  dorosłych 
„Patrocinium”. Termin ten wywodzi się 
z  języka łacińskiego i  oznacza opiekę 
lub ochronę, nazwę tę również stosu-
je się jako święto opieki patrona danej 
placówki. Festyn rozpoczął się o godz. 
15.00 wspólną modlitwą na sali gimna-
stycznej oraz prezentacją atrakcji popo-
łudnia. Wspólną zabawę z okazji świę-
ta patrona rozpoczęto od obejrzenia te-
atru cieni o życiu św. Józefa Kalasancju-
sza w wykonaniu kleryków z  semina-
rium pijarskiego. Przedstawienie bar-
dzo podobało się zarówno młodszym 
jak i starszym, a humorystyczne ukaza-
nie życiorysu naszego opiekuna na pew-
no pozwoliło dzieciom zrozumieć dzie-
ło życia tego świętego.

Następną atrakcją był występ oraz 
warsztaty prowadzone przez „Afro Pol-
ska Show”. Podczas pokazu dzieci mogły 

nauczyć się tradycyjnych tańców afry-
kańskich oraz zastosowania przeróżnych 
instrumentów charakterystycznych dla 
muzyki z tego odległego kontynentu.

Tradycją stała się już organizacja lo-
terii fantowej. I tym razem nie mogło jej 
zabraknąć, jednak tym razem fanty roz-
losowywane były przy pomocy celności 
rzutów uczestników do ogromnej kolo-
rowej tarczy. Całkowity dochód z lote-
rii przeznaczony został na działalność 
Świetlicy Parafialnej KŁAPOUSZEK. 

W  naszej parafialnej kawiarence 
na zgłodniałych czekały przeróżne cia-
sta upieczone przez parafian oraz kawa 
i  herbata serwowane wszystkim tym, 
którzy potrzebowali odetchnąć od nad-
miaru wrażeń. Dzieci w tym czasie mia-
ły możliwość skorzystać z profesjonal-
nego malowania twarzy lub też wziąć 
udział w  konkursie „zgadnij kto to?”, 
który polegał na rozszyfrowaniu osób 
na podstawie ich zdjęć z dzieciństwa. 

Festyn zakończył się balem przebie-
rańców „postacie bajkowe” oraz zabawą 
karaoke. Konkurs na przebranie bajko-
we wygrały Trzy Świnki. Zwyciężczy-
nie mogły bezpiecznie odebrać nagro-
dę gdyż nie znaleziono wśród przebie-
rańców ani Złego Wilka, ani Myśliwego.

Organizatorzy zabawy pragną ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w pomoc w zorganizowaniu 
festynu oraz dostarczyli przedmioty do 
loterii fantowej. Dzięki zaangażowaniu 
bardzo wielu osób zabawa udała się fan-
tastycznie i pozostawi wiele wspomnień 
u wszystkich uczestników.

mw

Papieski  
Anioł Stróż 

czuwał  
nad tegorocznymi  

Roratami

fot. J. Wojs

fot. P. Ładoś
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W dniu 3 grudnia 2011 r. na sali gim-
nastycznej znajdującej się pod kościo-
łem odbył się „Mikołajkowy Turniej 
tenisa stołowego” zorganizowany przez 
Parafialny Klub Sportowy „PORTA”. 
W turnieju wzięło udział 44 zawodni-
ków z pięciu klubów: PKS „Białka Ta-
trzańska”, PUKS „Jaroszowiec”, PKS 
„Jadwiga”, UKS „Święta Rodzina” i PKS 
„PORTA”. 

Zawody rozegrane zostały w czte-
rech kategoriach: dzieci klas I  do III, 
dzieci klas IV – VI, gimnazjum dziew-
częta, gimnazjum chłopcy.

Dzieci klas I – III
Wojciech Górecki
Norbert Staniszewski
Jakub Noga
Wszyscy PKS „PORTA”’

Dzieci klas IV – VI
Jan Szerocki – PKS „PORTA”
Kacper Majewski – PUKS Jaroszowiec
Wojciech Kobylarczyk – PKS Białka 
Tatrzańska 

Dziewczęta gimnazjum
Katarzyna Bugaj – PUKS Jaroszowiec
Ewa Filiczak – PUKS Jaroszowiec
Marcelina Młynarczyk – PKS Białka 
Tatrzańska

Chłopcy gimnazjum
Wojciech Zoła UKS „Święta Rodzina”
Łukasz Harnik PKS Białka Tatrzańska
Patryk Trzop PKS Białka Tatrzańska

Za zajęcie pierwszego miejsca za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, medale i dyplomy, a za zajęcie miejsca 
drugiego i trzeciego – medale i dyplomy.

Wszystkie dzieci biorące udział 
w  zawodach otrzymały symboliczne 
upominki mikołajkowe.

W trakcie turnieju dzieci i ich opie-
kunowie zostali zaproszeni do kawia-
renki na herbatę, kawę i drożdżówki.

Sędzią zawodów był Pan Janusz 
Małota – trener PKS „PORTA”.

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego

fot. Górecki
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Kraków-Wiedeń-Tarvisio. Tak wyglą-
dała deszczowa trasa pierwszego dnia 
autobusowej pielgrzymki na beatyfika-
cję Jana Pawła II. W drugim dniu, po 
nieco deszczowym zwiedzaniu Asyżu 
(teraz łatwiej, bo są ruchome scho-
dy), dotarliśmy wieczór do Ostii pod 
Rzymem, gdzie zakwaterowano nas 
w przytulnym hoteliku z dobrą kuchnią. 
Stąd w deszczowy sobotni poranek po-
jechaliśmy na Monte Cassino. W takiej 
aurze go jeszcze nie widziałem: zaledwie 
15 stopni Celsjusza, strugi deszczu, 
„dymiące” lasy i  chmury zawieszone 
w  połowie wysokości góry; pomiędzy 
miasteczkiem Cassino a wierzchołkiem, 
z  klasztorem św. Benedykta. Wieniec 
z biało– czerwonych goździków skła-
dany w  ulewie na polskim cmentarzu 
ale z  „czerwonymi makami”– wyśpie-
wanymi mimo deszczu i pozostawione 
niezapalone znicze, bo deszcz zacinał, 
to wszystko czego mogliśmy dokonać 
przy tej pogodzie. Sobotnie popołu-
dniowe zwiedzanie Rzymu opóźniło się, 
bo nasz autokar zatrzymano dla ekipy 
telewizyjnej na blisko dwie godziny przy 
„autostradzie słońca”. Tamtejsza telewi-
zja nakręcała reportaż propagandowy 
z udziałem dygnitarzy z policji i naszej 
pani pilot o  tym, jak policja włoska 
ułatwia i pomaga autokarom z pielgrzy-
mami dojechać na parkingi rzymskie 
wyznaczone na czas beatyfikacji. Po tym 
dwugodzinnym „ułatwieniu” mogliśmy 
odetchnąć atmosferą Rzymu „ przed-
beatyfikacyjnego” – polskiego Rzymu.

Właściwie to wyłącznie język polski 
i polskie flagi dominowały na wszystkich 
ulicach i  uliczkach, placach i  placykach 
Wiecznego Miasta. Nawet w Coloseum 
w  strugach deszczu było „nas” pełno. 
Liczne punkty informacyjne z językiem 
polskim – wolontariat, tysiące tablic z pla-
katami Jana Pawła II na lampach ulicz-
nych, rozdawane gratis napoje i paczuszki 
z  prowiantem i  owocami, telebimy nad 
autostradami, ulicami i monitory w wa-
gonach metra oznajmiały i informowały 
o  wielkim dniu „Beatyfikacji Wojtyły” 

Polski Rzym Wojtyły

1 maja. Tak właśnie skrótowo nazwano 
tu w mediach i na stacjach benzynowych 
to wydarzenie: „beatificazione Wojtyla”.

I nadszedł wreszcie niedzielny, bar-
dzo pochmurny i zimny poranek: kolej-
ką z Ostii zatłoczoną pielgrzymami ze 
Szczecina, Budapesztu, Dębnik, Repu-
bliki Południowej Afryki, Nowej Huty, 
Białorusi... po przesiadce na metro do-
tarliśmy do stacji San Pietro.

Ale o wejściu na sam Plac Świętego 
Piotra o szóstej rano już nie było mowy. 
Z radością ale nie bez tłoku, wręcz ści-
sku udało się mojej grupie dostać na Via 
Della Conciliazione, skąd widać fronton 
Bazyliki Św. Piotra i to blisko telebimu. 
Włączyliśmy na małych odbiornicz-
kach Polskie Radio nadające tego dnia 
z Rzymu. Deszcz, choć „wisiał” w ciem-
nych chmurach, nie zaczął jednak padać. 
Rozmodleni, rozśpiewani nie zauważyli 
nawet wszyscy, że około 8 rano pojawił 
się – daleko za Bazyliką – paseczek nie-
ba... Im bliżej było do rozpoczęcia uro-
czystości, tym więcej nieba odsłaniało 
się za Bazyliką, by o godzinie 10.00, gdy 
uroczystość się rozpoczynała, na fronto-
nie Świątyni zaświeciło słońce. Chmury 
odsuwały się tak i rozstępowały, że kie-
dy zabrzmiały historyczne słowa Be-
nedykta XVI o beatyfikacji Jana Pawła 
II, słońce obejmowało już cały Rzym. 
A ze słońcem tym przyszła radość ko-
lorowego tłumu wiernych ze wszystkich 
zakątków świata i ze wszystkich zakąt-
ków Polski, ale polscy pielgrzymi zdo-
minowali w Rzymie zdecydowanie ów 
świat tego dnia.

Uroczystość była wspaniała, litur-
gia uroczysta i  dostojna. Wielu z  nas 
popłakało się...

Po jej zakończeniu, idąc po warstwie 
śmieci pozostawionych przez koczujących 
tu w nocy pielgrzymach, ustawiliśmy się 
w kolejce i już o piętnastej dostaliśmy się 
bezpośrednio do miejsca przed konfesją 
św. Piotra w bazylice, gdzie przeszliśmy 
kilka metrów obok trumny z relikwiami 
Błogosławionego Największego z grona 
Polaków Jana Pawła II.

Po wyjściu z  Bazyliki św. Piotra 
szczególnie odczuliśmy piękno włoskiego 
błękitu nieba z białymi obłokami gdzieś 
daleko nad górami. Ten dzień od godziny 
beatyfikacji zamienił zimną „skandynaw-
ską” pogodę na iście śródziemnomorskie 
lato z temperaturą bliską 30 stopni.

Bilet wolnej jazdy pozwolił w dro-
dze powrotnej na obiadokolację w Ostii, 
zajrzeć na chwilę nad morze, powdychać 
powietrze pachnące żywicą pinii i  sil-
nym aromatem gardenii jaśminowych.

W  powrotnej drodze jeszcze mo-
dlitwa w  Padwie do św. Antoniego 
i uczestnictwo we Mszy Świętej – oczy-
wiście po polsku, nawiedzenie polskiej 
kaplicy z Janem III Sobieskim i Janem 
Pawłem II. A w Padwie wielu z nas za-
interesował też supernowoczesny tram-
waj na jednej szynie w jezdni i bez sieci 
przewodów trakcyjnych nad ulicą.

Nie żałujemy trudów pielgrzymich, 
rodzinnie stwierdziliśmy po powrocie. 
Warto tam było być pierwszego maja!

Małgorzata, Grzegorz  
i Jacek Wojsowie

fot. G. Wojs
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Z ł O t y  J u B I l E u S Z
Ojca Jana Frączka

fot. P. Ładoś


