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Od Redakcji
2 kwietnia 2005r. godz. 21.37 to chwila,
która pozostanie w pamięci wielu Polaków, ale również milionów ludzi na
całym świecie. Odszedł od nas „do
Domu Swego Ojca" Wielki Polak,
Papież Jan Paweł II Wielki.
Oddając hołd Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II Redakcja „Gazety
Krasnobrodzkiej" przygotowała specjalne wydanie naszego pisma. Jest to
wydanie, w którym nie publikujemy
bieżących informacji z życia gospodarczego gminy, czy też relacji z wydarzeń kulturalnych. Całą naszą gazetę
poświęciliśmy pamięci Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Zdecydowaliśmy też, że w wydaniu

tym nie będziemy publikować faktów z życia i działalności Jana Pawła II, gdyż tych
informacji ukazało się bardzo wiele na łamach różnych pism oraz wielu programach
radiowych i telewizyjnych. Nasza gazeta przedstawia szczególne związki
mieszkańców naszej lokalnej społeczności z Ojcem Świętym. W większości są to
wspomnienia mieszkańców naszej gminy i parafii ze spotkań z Papieżem Janem
Pawłem II, które miały miejsce przede wszystkim w Watykanie, ale także w różnych
miastach Polski, które odwiedził Ojciec Święty podczas kolejnych pielgrzymek do
ojczyzny. Są też refleksie wywołane śmiercią Jana Pawła II. Gazeta zawiera również
relację z tego, co działo się w krasnobrodzkim kościele oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie w czasie żałoby narodowej, a
także relację z uroczystości żałobnych, jakie miały miejsce w Krasnobrodzie w dniu 8
kwietnia 2005r., tj. w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Na stronach specjalnego wydania
„Gazety Krasnobrodzkiej" znalazły się także wiersze o Ojcu Świętym Janie Pawle II
napisane głównie przez mieszkańców Krasnobrodu i okolic oraz w całości Testament
Ojca Świętego.
Zapraszając do lektury specjalnego wydania „G.K." serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i na łamach naszego pisma podzielili
się wrażeniami i wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Świętym. Dziękuję za zdjęcia,
wiersze i inne materiały przekazane do Redakcji, dzięki którym możliwe było
przygotowanie tego szczególnego wydania GK.
Red. nacz. Mariola Czapla

Niech Bóg ma ich w opiece
Był rok 1990. Pracowałem wówczas w
Rzymie w Istituto Polacco i miałem
możliwość być, wraz z księżmi tam studiującymi i pracownikami tegoż
instytutu, na mszy św. w Watykanie, w
prywatnej kaplicy Ojca Świętego.
Msza Święta była odprawiana przez
samego Papieża, a po niej miałem okazję
uczestniczyć w audiencji u Ojca
Świętego w watykańskiej bibliotece.
Pamiętam, że staliśmy ustawieni w
półkolu, a Ojciec Święty podchodził do

każdego i witając się zamieniał kilka
stów. Gdy Ojciec Święty podchodził do
mnie, wówczas stojący obok szwagier ks. Krzysztof Guzowski zwrócił się do
Jana Pawła II i powiedział mu, że mam
sześcioro dzieci. Ojciec Święty patrząc
na

Mnie powiedział: „Niech Bóg ma je w
opiece". Byłem bardzo onieśmielony
bliskością Ojca Świętego i nie pamiętam
już czy coś odpowiedziałem.
Było to dla mnie ogromne przeżycie

i wzruszenie. Spotkanie utkwiło w mej
pamięci na długie lata, tak jak i pamięć o
naszym wspaniałym Polaku, jakim był i
zawsze pozostanie Ojciec Święty Jan
Paweł II.
Jan Niedźwiedź.
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Byliśmy na spotkaniu z Ojcem Świętym
Byliśmy na spotkaniu z Ojcem Świętym
na Placu Świętego Piotra. Pielgrzymkę
zorganizowała Rodzina Szkół im. Jana
Pawła II. Razem tworzyliśmy ponad
pięciuset osobową grupę uczniów,
rodziców i nauczycieli. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie: Katarzyna
Nowak, Kamila Mielnicka, Maria
Murdzek, Ewelina Jaszcz, Aneta
Stachurska i Grzegorz Borek. Razem z
nami pojechały też panie: Zofia Dulska,
Wiesława Wryszcz, Elżbieta Florek i
Ilona Piwko. Młodzież pod swoją opiekę
wzięli nauczyciele Małgorzata Sawulska
i piszący te słowa.
Myślę, że dla każdego z nas wyjazd
ten był piękną duchową przygodą, przeżywaną razem radością, ale i osobistą
modlitewną medytacją u grobu św.
Piotra.
Po przyjeździe poprosiliśmy uczniów,
aby w dowolnej formie przedstawili
swoje wrażenia. Posłuchajcie, co
napisali.
Paweł Murdzek

Pielgrzymka do Rzymu
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie
wzięli
udział
w
ogólnopolskiej pielgrzymce Rodziny
Szkół noszących imię Jana Pawła II do
Rzymu.
Ja byłam jedną z osób biorących
udział w tej pielgrzymce, która trwała
sześć dni. Rozpoczęła się ona wyjazdem
dnia 21 kwietnia 2003 r. W drodze do
Rzymu zatrzymaliśmy się w Padwie.
Uczestniczyliśmy tam we Mszy św.,
która odbyła się w Bazylice Św. Antoniego. Po mszy zwiedziliśmy bazylikę
wraz z grobem św. Antoniego oraz Plac
Prato, który wywarł na nas ogromne
wrażenie, ponieważ na jego wzór był
budowany rynek zamojski. Dlatego też
Zamość nazywany jest Padwą Północy.
Następnie ruszyliśmy w drogę do Wenecji. Tam przepłynęliśmy Kanałem
Grandę na Plac św. Marka. Po
zwiedzeniu
Bazyliki
św.
Marka
ruszyliśmy na spacer po wąskich
uliczkach Wenecji.
Trzeciego dnia naszej pielgrzymki o
godz. 8.30 przybyliśmy na Plac św.
Piotra, aby wziąć udział w audiencji
generalnej. Na spotkaniu Ojciec Święty
udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa oraz życzył wszystkim
rodakom, a zwłaszcza młodzieży, ażeby
światło zmartwychwstania stale było z
nimi i stanowiło źródło pokoju oraz
niezachwianej nadziei.
Nasza grupa stała w pierwszym
rzędzie, tak, że Ojciec Święty
przejeżdżał bardzo blisko nas.

Tę niezapomnianą chwilę pełną
radości będę pamiętać bardzo długo.
Po audiencji zwiedziliśmy Bazylikę św.
Jana, Plac św. Piotra oraz Bazylikę św.
Piotra, która jest największa na świecie.
Czwartego dnia zwiedziliśmy pozostałe
dwie Bazyliki: św. Pawła za Murami i
Santa Maria Maggiore. Wszystkie cztery
bazyliki znajdujące się w Rzymie są
przepiękne. Każda z nich posiada swój
odrębny styl i wystrój.
Następnie zobaczyliśmy katakumby,
Koloseum, Łuk Konstantyna, „Usta
Prawdy"
i
Plac
Wenecki.
Po
obiadokolacji, na której podano nam
zupę
ze
ślimaków,
zaczęliśmy
zwiedzanie Rzymu nocą: Fontanna di
Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie.
W drodze powrotnej do Polski
zatrzymaliśmy się w Asyżu, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Franciszka i św.
Klary. Później ruszyliśmy w dalszą
drogę do Polski.
Moim zdaniem pielgrzymka była udana.
Oczarowało mnie piękno Padwy i
Rzymu. Wrzuciłam pieniążek do Fontanny di Trevi, więc myślę, że jeszcze
wrócę do tego pięknego miasta pełnego
zabytków.
Kamila Mielnicka

Audiencja
Najbardziej emocjonującym dniem była
środa - dzień audiencji u Ojca Świętego.
Wszystko zaczęło się od pobudki o 5.00
w hotelu we Fuggio, miasteczka
położonego ok. 60km od Rzymu.
Pospiesznie zebraliśmy się. Śniadanie. I
w drogę...

Na Placu Świętego Piotra były już
pierwsze grupy pielgrzymów, jednak w
naszym sektorze było jeszcze pusto.
Zajęliśmy miejsca tak, aby być jak najbliżej Ojca Świętego. Za nami zaczęły
napływać tłumy pielgrzymów. Różne
narodowości, głównie Europejczycy.
W oczekiwaniu chóry ćwiczyły swoje
partie - fragmenty utworów, których
wykonanie potem dedykowały Papieżowi. Nasi, polscy górale też pięknie
dawali o sobie znać śpiewem i muzyką.
Wszyscy byli podekscytowani. W momencie, gdy Ojciec Święty wjeżdżał na
Plac, rozległa się wielka wrzawa.
Emocje gwałtownie wzrosły. Każdy
chciał, choć przez moment zobaczyć
Piotra naszych czasów, pomachać na
powitanie,
dostrzec
i
być
dostrzeżonym. Nagle urośliśmy o
wysokość krzesełek, ale urosła też
radość w nas.
Ojciec Święty zasiadł na swoim tronie,
a my w ciszy i skupieniu słuchaliśmy
jego słów, by potem, gdy przyszła na
nas pora, gdy lektor przedstawił naszą
grupę, zaśpiewać „Barkę", tak ile było
sił, ile było serca. Papież skierował do
nas słowa i serdeczne pozdrowienia.
Po zakończonej audiencji, papamobile z naszym Rodakiem przejechał
obok naszego sektora tak, że niektórym
udało się dotknąć samochodu. I znowu
była radość, i znowu była wrzawa.
Jestem szczęśliwa, że mogłam słuchać
słów i być tak blisko Ojca Świętego.
Zapamiętam ten dzień do końca życia.
Maria Murdzek
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Wspomnienie o Janie Pawle II
Karol Wojtyła - Jan Paweł II urodził się w
1920 r. w Wadowicach. Święcenia
kapłańskie przyjął w roku 1946 - w tym
czasie sposobiłem się już do pierwszej
Komunii Świętej, a także do Sakramentu
Bierzmowania. Wszystkie te sakramenty
przyjąłem w 7 roku życia, zanim
rozpocząłem naukę w szkole podstawowej.
Rok 1958 - ks. dr Karol Wojtyła otrzymuje
Sakrę Biskupią i pełni obowiązki biskupa
pomocniczego
w
Archidiecezji
Krakowskiej. Dla mnie rok 1958 to matura i
decyzja
wstąpienia
do
seminarium
duchownego w Lublinie.
l października 1958 r. rozpocząłem studia na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i
wtedy po raz pierwszy usłyszałem o bardzo
młodym, ale zdolnym biskupie Karolu
Wojtyle.
Rok 1962 - papież Jan XXIII ogłasza
rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II.
Biorą w nim udział liczni polscy biskupi.
Spośród nich najaktywniejszym ojcem
soboru jest Biskup Karol Wojtyła. W roku
1964 biskup Karol zostaje arcybiskupem i
Metropolitą Krakowskim. W tymże roku, 31
maja otrzymałem święcenia kapłańskie i już
na dobre interesowałem się życiem kościoła,
a zwłaszcza ludźmi, którzy nim kierowali.
Ks. arcybiskup Wojtyła 3 lata później - 29
maja 1967 roku zostaje kardynałem kościoła
rzymsko-katolickiego. Jest już znaną
postacią w świecie katolickim i nie tylko.
Pamiętam, że prasa donosiła, iż polski
kardynał z Krakowa głosi rekolekcje dla
Papieża Pawła VI i pracowników kurii
rzymskiej w Watykanie.
Na początku października 1978 roku wraz z
czterema kolegami kapłanami pojechaliśmy
do Ziemi Świętej zwiedzać miejsca
związane
z
narodzeniem,
życiem,
działalnością i śmiercią Pana Jezusa.
Pewnego dnia przy spotkaniu z Ojcami z
zakonu franciszkańskiego „zabawiliśmy się"
w typowanie kandydatów na papieża w tym,
bowiem czasie w Rzymie po śmierci
Papieża Jana Pawła I trwało konklawe.
Jeden z braci - Amerykanin twierdził, że
papieżem zostanie Polak. Uznaliśmy to jako
miły dla nas Polaków żart. Zanegowaliśmy
mówiąc także półżartem „Kardynał
Wyszyński jest za stary, a kardynał Wojtyła
za młody".
16 października 1978 roku obiega
świat sensacyjna wiadomość - kardynał
Wojtyła z Krakowa przez kolegium kardynalskie zostaje wybrany papieżem i
przyjął imię Jana Pawła II. Któż mógł
przypuszczać, że po 400 latach hegemonii
kardynałów włoskich nastąpi przełom na
Stolicy Piętrowej. Do naszej kwatery w
klasztorze sióstr zakonnych w starej
Jerozolimie
przybył
ks.
Grzegorz
Pawłowski, nasz współbrat

z diecezji lubelskiej, pochodzenia żydowskiego, urodzony w Zamościu, a na stałe
zamieszkały w Izraelu - radując się krzyczy: „Wojtyła został papieżem". Nie
chcemy uwierzyć, ale nie mamy wyboru, bo
jesteśmy odcięci od kraju. Ks. Grzegorz tę
informację usłyszał w radiu jordańskim i
dodał żartobliwie: „popatrzcie jaki ze mnie
Żyd skoro cieszę się, że Polak został
papieżem. Jestem Żydem, ale duszę mam
polską". W związku z tą informacją, która
niebawem została potwierdzona postanowiliśmy przerwać naszą pielgrzymkę po
Ziemi Świętej i wracać do kraju, aby tam
cieszyć się wspólnie z rodakami. Byliśmy
wówczas dumni, że jesteśmy Polakami.
Wszyscy darzyli nas sympatią! życzliwym
spojrzeniem. Czas wracać - przyspieszyliśmy o kilka dni powrót i 22 października
wylądowaliśmy na Okęciu w Warszawie.
Taksówką popędziliśmy na ulicę Miodową,
aby tam u Ojców Kapucynów w telewizji
oglądać uroczystość objęcia urzędu nowego
Biskupa Rzymu i zastępcę Chrystusa na
ziemi Ojca Świętego Jana Pawła II.
Podczas transmisji wszystkim zebranym
towarzyszyło łkanie i łzy radości. Tego już
nie potrafię opisać, to można było tylko
przeżyć.
Październik rok 1989 - 25 lecie mojego
kapłaństwa. Wraz z kolegami ze studiów i
roku święceń kapłańskich pojechaliśmy do
Rzymu, aby tam u grobu apostołów Piotra i
Pawła podziękować Panu Bogu za dar
kapłaństwa i ćwierćwiecze służby w
kościele
chrystusowym.
Naszej
pielgrzymce przewodził kolega z roku
studiów i święceń kapłańskich ks. bp Jan
Śrutwa, ówczesny biskup pomocniczy w
Diecezji Lubelskiej,

a obecnie Pasterz Kościoła ZamojskoLubaczowskiego.
Pobyt w wiecznym mieście trwał kilka dni.
Zamieszkaliśmy w Domu Polskim w
Rzymie, a Ksiądz Biskup na Watykanie.
Każdego dnia zwiedzaliśmy miejsca i
obiekty ważne dla historii kościoła i Polski.
Mam na myśli Monte Cassino, gdzie
podczas śpiewania Hymnu Narodowego przy
grobach naszych bohaterów nie mogłem
wyartykułować
ani
jednego
słowa,
przepłakałem tak ważną chwilę, cóż ja
zrobię, taką mam wschodnią, polską duszę.
Głównym punktem naszego pobytu w
Rzymie, nie pamiętam już dnia tygodnia,
było spotkanie z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II. Wczesnym rankiem autokarem
udaliśmy się do Watykanu. Przeszliśmy
przez Bramę Spiżową. Stojący w niej
gwardziści, w oryginalnych strojach,
oddawali honory Ks. Biskupowi, który nas
prowadził. Dodam, że nasza wizyta
wcześniej była uzgodniona z sekretarzem
papieskim ks. Stanisławom Dziwiszem.
Prawdopodobnie jechaliśmy windą, tego już
dobrze nie pamiętam. Z ogromnego wrażenia
można było dostać zawrotu głowy.
Weszliśmy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie
przywdzialiśmy szaty liturgiczne do sprawowania mszy św. Potem wprowadzono nas do
prywatnej, bardzo skromnej kaplicy Ojca
Świętego. Tam przed tabernakulum klęczał
już Jan Paweł II. Jak zwykle zatopiony w
modlitwie, skupiony, nie reagował na nasze
ciche wejście. Skromne tabernakulum,
Ciąg dalszy na str.4
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Ciąg dalszy ze str. 4
gdzie przebywał Chrystus Eucharystycznym, a przed nim na kolanach
Jego Wikariusz - Biskup Rzymu i
Duchowy Przywódca Katolickiego
Świata. I tu refleksja - Chrystus
najważniejszy. Papież przed nim na
kolanach. Papież nie może przesłaniać
wielkości Chrystusa. Wiedział o tym
dobrze Jan Paweł II i przez cały niemal
dwudziestosiedmioletni
pontyfikat
eksponował Chrystusa.
Ojciec Święty po przygotowaniu
duszy do sprawowania mszy św. przywdział szaty liturgiczne. Czynił to także w
skupieniu, jakby nikogo nie zauważając.
Wspólnie z Papieżem odprawiliśmy
mszę św. - nie musze dodawać, jakie to
było dla nas przeżycie. Po odprawieniu
dziękczynienia przeszliśmy do sali
klementyńskiej. Za chwilę wszedł do
nas gestykulując rękami na znak
powitania, uśmiechnięty Ojciec Święty.
Każdy z nas miał okazję z osobna
zamienić z Nim kilka zdań. Papież
podszedł do mnie, najprawdopodobniej
stałem jako pierwszy, a Biskup Jan
przedstawiając mnie powiedział: „ks.
prałat z Sanktuarium Matki Bożej w
Krasnobrodzie".
Z
trudem
wypowiedziałem swoje imię i nazwisko,
a Ojciec Święty położył swoją dłoń na
moim przedramieniu, popatrzył na mnie
i powiedział: „Taki młody i już prałat",
nie pamiętam co na to odpowiedziałem chyba nic. Następnie Papież z pełnią
powagi pokiwał głową i dodał:
„Krasnobród, Krasnobród" tak jakby ta
nazwa nie była dla Niego obca.
Stwierdzam z całą odpowiedzialnością,
że spotkanie z Janem Pawłem II
pozostaje w pamięci na całe życie.
Spotkanie z Nim wyzwala radość, ale i
uczucie wewnętrznego paraliżu, przed
Jego wielkością człowiek gubi się w
myślach, nie wie, co ma mówić, z
wrażenia może nawet zapomnieć jak się
nazywa.

Po zakończonej pielgrzymce wróciliśmy
do naszych obowiązków, a wspomnienia pozostaną do końca naszych
dni. W Rzymie byłem kilkakrotnie,
głównie
na
uroczystościach
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych,
zwłaszcza naszych rodaków, między
innymi Ojca Maksymiliana Kolbego. Za
każdym razem bywałem na audiencjach
ogólnych w sali Pawła VI. Te spotkania
także wywierały na mnie ogromne
wrażenie. W Rzymie zawsze czułem się
jakoś
swojo,
towarzyszyła
mi
świadomość obecności tam Rodaka, z
rodu Polaków. Często bywałem w
Domu Generalnym Sióstr Felicjanek na
Via Del Cazaletto, gdzie do dziś
przebywają dwie siostry zakonne, z
którymi współpracowałem w Parafii
Majdan
Sopocki.
Odwiedzałem
studiującego wówczas tam naszego
rodaka z Krasnobrodu ks. Krzysztofa
Guzowskiego, który zaprosił mnie, o ile
dobrze pamiętam na Zatybrze do
chińskiej restauracji na obiad i pieczone
lody. Tak, tak... pieczone - gorące pieczone ciasto, a wewnątrz zmrożone
lody. Nie wiem jak oni to robią.
Innym razem miałem możność zjeść
obiad w apartamentach kardynała Szoki,
który jest ministrem skarbu w
Watykanie. Jest to
Amerykanin
polskiego pochodzenia, u którego dom i
kuchnię prowadzą polskie siostry
Felicjanki, a jedna z nich pochodzi z
parafii Majdan Sopocki, gdzie 22 lata
temu byłem proboszczem.
Spotkania z Ojcem Świętym w Zamościu nie będę opisywał, bo część
naszych czytelników była tam, a większość oglądała w telewizji. Wspomnę,
że
podczas
tej
wizyty
był
wyeksponowany
element
krasnobrodzki. Przed główną transmisją
z Zamościa telewizja ukazała w pełni
nasze Krasnobrodzkie Sanktuarium
Maryjne. Niektórych wprowadziło to w
błąd i mieli wątpliwości, czy Papież
czasem nie przyjechał do Krasnobrodu.
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Obok ołtarza papieskiego ustawiony był
obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej,
jako dar naszego społeczeństwa dla Ojca
Świętego. Podczas Mszy św. Papież
poświęcił naszą tablicę jako kamień
węgielny dla mającego powstać kościoła
św. Ducha w Krasnobrodzie. Tablica ta
jest
umieszczona
w
kościele
parafialnym na bocznym ołtarzu, a
będzie wmurowana na frontonie
kościoła Św. Ducha w Krasnobrodzie.
Po uroczystościach w Zamościu ks. bp.
Jan Śrutwa przekazał nam z ołtarza
papieskiego całą metalową konstrukcję,
którą wykorzystaliśmy przy budowie
nowego kościoła w Krasnobrodzie.
Tyle moich wspomnień. Na koniec rodzi
się pytanie: Co ten Papież zrobił, że jego
śmiercią poruszona jest ludzkość na
całym świecie, niezależnie od rasy,
religii czy przekonań politycznych.
Wydaje się, że odpowiedź jest jedna.
Przez 27 lat dobrocią i miłością ładował
akumulatory naszych serc, tak jak przez
prostownik
ładuje
się
prądem
akumulatory. Dziś, kiedy zgasło źródło,
z
którego
wychodziły
wzorce
pozytywnych
postaw
życiowych
odezwały się akumulatory i wyzwalają z
siebie to, co pobierały od Papieża.
Ludzie idą do spowiedzi, nawzajem
przebaczają sobie urazy. Nawet
zacietrzewieni
kibice
klubów
piłkarskich, którzy przychodzili na
stadiony z pałkami i nożami, w
modlitwie uklękli na stadionach, podali
sobie ręce do zgody i przyrzekli żyć w
zgodzie. Musimy mieć świadomość, że
z czasem akumulatory się wyczerpują i
ciągle
trzeba
je
doładowywać.
Będziemy to robić korzystając z
dorobku, który pozostawił nam Papież.
To są jego encykliki, książki, filmy o
Nim i wszelka duchowa spuścizna.
ks. prałat Roman Marszalec
proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie
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Habemus Papam
Mamy Papieża!
Jak wielką radość wywołały na
twarzach Polaków w Ojczyźnie i poza
jej granicami wiadomości o tym, że
Papieżem został Polak Karol Wojtyła
kardynał z Krakowa. Cała Polska
cieszyła się, że mamy „swojego"
Papieża, swojego Ojca Świętego.
Dzisiaj nasze serca są wypełnione

ludzi młodych modli się o jego zdrowie,
to Ojciec Święty wyszeptał wtedy te
znamienne słowa, które obiegły cały
świat: szukałem was, przyszliście do
mnie, dziękuję".
Jan Paweł II umiał wokół siebie
zebrać młodzież i młodzież w jego
obecności dobrze się czuła. Tę miłość do

gimnazjum, w którym pracuję.
Ojciec św. odpowiedział mi wtedy
tylko jednym słowem, które pozostanie
na zawsze głęboko w mojej pamięci
(był bowiem bardzo zmęczony po
przeżytych uroczystościach całego
triduum
paschalnego
i
świąt
Zmartwychwstania Chrystusa i nie
mógł zbyt wiele mówić). Spojrzał na
mnie swoim ojcowskim wzrokiem i
powiedział „Alleluja" - to jedno słowo
dało mi tak wiele radości, takiej
wewnętrznej siły i motywacji do
dalszego postępowania w życiu drogą
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dzisiaj, po 2 latach, kiedy wracam
pamięcią do tamtego spotkania i spoglądam na zdjęcie wiszące na ścianie,
to uświadamiam sobie, że Ojciec
Święty tak naprawdę wcale nie umarł,
ale zaczął żyć inaczej.
Dzisiaj tak jak wtedy, gdy pielgrzymował po świecie cały czas jest
przy mnie, jest przy tej młodzieży, z
którą pracuje i która wychowuje się i
będzie nadal wychowywać na jego
nauczaniu, bo przecież tak jak mówił:
^jesteśmy nadzieją świata. Kościoła,
jesteśmy jego nadzieją' i tą nadzieją
chcemy pozostać na zawsze.
Ks. Piotr Kawecki

O Naszym Papieżu...

pustką i bólem z powodu słów, które
wypowiedział jeden z arcybiskupów na
placu św. Piotra w Rzymie w sobotę
wieczorem 2 kwietnia: Anioł Pański
dotknął swoim skrzydłem Ojca Świętego
i zaprosił go do nieba".
Tak jak 27 lat temu Bóg wezwał go na
Stolicę Piętrową z dalekiego kraju, tak w
pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię
Bożego Miłosierdzia o godz. 21.37
wezwał go do siebie, do nieba. Bóg
uznał, że: „w dobrych zawodach
•wystąpił, wiarę ustrzegł i bieg
ukończyć.
Odszedł od nas jeden z największych
Polaków, głowa Kościoła, autorytet
moralny dla ludzi różnych wyznań i
kultur na całym świecie.
Ojciec Święty był, a raczej jest:
Papieżem pielgrzymem (104 podróże
zagraniczne). Papieżem ludzi chorych,
cierpiących, umierających, co szczególnie widać było w jego ostatnich latach
życia, ale Ojciec Święty chciał być
również i stał się Papieżem ludzi młodych.
Gdy umierającemu Ojcu Świętemu
powiedziano, że wielotysięczna rzesza

Ojca Świętego w Polsce widzimy w
tym, że ponad 300 szkół nosi jego imię.
W kwietniu 2003 roku na 25-lecie
pontyfikatu Ojca św. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka do Rzymu szkół
noszących imię Jana Pawła II.
W podróży tej mogłem uczestniczyć i ja,
ponieważ
jestem
katechetą
w
Gimnazjum Jana Pawła II w Hrubieszowie.
Najważniejszym
punktem
naszej pielgrzymki było środowe spotkanie z Ojcem Świętym na placu św.
Piotra.
Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani. Łzy radości cisnęły nam się
do oczu, że mogliśmy się spotkać z
Papieżem. Ja jako opiekun duchowy
naszej grupy autokarowej, w której była
młodzież z Hrubieszowa i Krasnobrodu,
miałem tę wielką łaskę podejść do Ojca
Świętego przyklęknąć i ucałować go w
pierścień, który z chwilą jego śmierci
został zniszczony.
Miałem ten wielki zaszczyt jako ksiądz i
katecheta podczas tego krótkiego,
osobistego spotkania przekazać Ojcu św.
zapewnienia, o pamięci i modlitwie
zanoszonej za Niego przez społeczność

455 lat Włosi Papieżami byli
W Watykanie rządzili
A teraz - Polak w historii świata
Na stolicy Piętrowej ze światem się brata.....
Chłopcem był wspaniałym,
Modlimy się za Niego ze światem całym
Wzrastał w Wadowicach
Do 9-ciu lat przy obydwu rodzicach.
VIII razy do Polski jako Pielgrzym
przybywał,
Tęsknotę w sercu pozostawiał
Napisał książek pięć
Na szóstą miał jeszcze chęć.
12 czerwca 1999 roku był w Zamościu gdzie
wszędzie trąbiono o niezwykłym gościu,
Moja mama i brat również tam byli
Wspólnie z pielgrzymami się modlili.
Jego ulubione pieśni i piosenki
To „Barka „ i Góralu czy ci nie żal"
O świcie Jego mądrość chwal!
Zawsze na wesoło i z poczuciem humoru
idzie
w dal.
Prawie wszędzie byłeś, Lecz w
Rosji nie, A teraz naród
prawosławnych Żałować tego
chce...
26 lat, 5 m-cy, 16 dni Pontyfikatu
Wiadomo całemu światu.
Dziękujemy za to Tobie
Niezwykłej w świecie Osobie!
Anna Kurantowicz z
Krasnobrodu, ucz. kl. IV
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Umiłowany
Ojcze Święty
Był piękny, słoneczny dzień, 12 czerwca 1999 roku, wtedy to
nastąpiło spotkanie naszej diecezji z ukochanym Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. Byliśmy w Zamościu, w
niewielkiej odległości od ołtarza z naszą rodziną. Wnuczka
Agnieszka spełniała posługę wolontariuszki.
Minęły lata, kiedy ta historyczna uroczystość się wydarzyła.
To wtedy nasza parafia dar serca w wizerunku Matki
Niepokalanie Poczętej, w czasie papieskiej wizyty
ukochanemu Ojcu Świętemu ofiarowała.
Tak myślałam:
Umiłowany Ojcze Święty, kiedy spojrzysz na tę postać, przypomni Ci ona pobyt w Zamościu w tym hetmańskim grodzie,
gdzie już bardzo blisko jest Sanktuarium w Krasnobrodzie.
Śpiewaliśmy Tobie Ojcze Święty, serdeczne życzenia. Pragnę
je przypomnieć, bo są miłym wspomnieniem.
Życzymy, życzymy
Życzymy, życzymy
I zdrowia i szczęścia
I błogosławieństwa
przez serce Maryi
Niech miłość i pokój W
sercu twoim gości Niech
nigdy nie zbraknie
ludzkiej życzliwości.
Modliłam się wtedy słowami:
Błogosław Matuchno Krasnobrodzka Ojcu Świętemu w
Jego apostolskim trudzie,
który dla Boga pragnie pozyskać jak najwięcej ludzi.
W chwilach trudnych weź j ego troski w dłonie A po
śmierci włóż koronę na skronie. Nasz Ojciec Święty
wielki prezent nam ofiarował Kiedy naszego rodaka
Naszej Parafii na stanowisko
Biskupa czcigodnego ks. Mieczysława Cisło
mianował Wielki to zaszczyt i wyróżnienie I
opatrzności Bożej wypełnienie. Jesteśmy wszyscy
radośni i dumni, Że jesteś Polakiem.
Tak wiele zrobiłeś dla nas i ludzi całego świata.
Wskazałeś nam drogę,
że mamy trwać w Chrystusie i przy krzyżu. A za Twój
znojny, kapłański, papieski trud prosimy Boga, by niebem
wynagrodził dobry Bóg.
Irena Moskal
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„Nie lękajcie się”
Ojca Świętego Jana Pawła II kochałam i słuchałam od
początku Pontyfikatu. Starałam się wcielać w życie Jego nauki.
Przez ostatnie dni trwałam w dzień i w nocy wspólnie z
katolickimi mediami na modlitewnym czuwaniu. W ciszy i
pokorze prosiłam, by Dobry Bóg zachował jeszcze przy życiu
naszego Umiłowanego Ojca Świętego.
Czułam wielki ból w sercu na myśl, że już nigdy możemy
nie usłyszeć Jego pouczeń, rad i wskazówek do życia. Z Nim
czuliśmy się bezpiecznie, gdyż wiedzieliśmy, że Jego Ojcowska
miłość ogarnia cały świat jak parasol ochronny. Bez Niego
będziemy czuli się sierotami. Z drugiej jednak strony zdałam
sobie sprawę z tego, że chwila ta musiała kiedyś nastąpić. Człowiek, który się narodzi, musi odejść do Pana.
Chłonęłam, więc jeszcze raz z telewizji i radia wszystkie nauki
przekazywane nam przez Papieża, wpatrywałam się w Jego
Ukochaną Postać.
Kiedy Anioł Śmierci uniósł duszę Umiłowanego Ojca do
Nieba, w mojej świadomości brzmiały słowa: „Nie lękajcie się,
otwórzcie drzwi Chrystusowi". Słowa te teraz tak bardzo są dla
nas ważne. Duże znaczenie ma także przesłanie Jana Pawła II
do Polaków: „Abyście nie podcinali korzeni, z których
wyrastacie". Tę wskazówkę powinien wziąć do serca każdy z
nas. Musimy stać się gorącymi katolikami. Nie zimnymi ani
letnimi, lecz gorącymi. Nie wystarczy byśmy poszli w niedzielę
do Kościoła i od czasu do czasu przyjęli Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie.
Powinniśmy swoją postawą i życiem zasłużyć na miano
prawdziwego katolika. Nie możemy osądzać księży, biskupów.
Oni są, podobnie jak Ojciec Święty, Uczniami Chrystusa.
Pozwólmy, by sami odpowiadali za swoje błędy. Krytykę
zacznijmy od siebie.
Teraz powinniśmy z całej siły kochać naszą Ojczyznę –
Polskę. Jesteśmy zobowiązani być Jej wiernymi, troszczyć się i
wspomagać z całej mocy. By tak postępować możemy czerpać
siły i mądrości ze wskazań jakie pozostawił nam Wielki Polak.
Tym samym udowodnimy jak bardzo nauczanie Ojca Świętego
Jana Pawła II jest dla nas ważne.
Józefa Kusz z Krasnobrodu

Ostatnie spotkanie
Pamiętaj, że my Cię tu kochamy
I podziwiamy
Twoją mądrość i wyczucie czasu, Bo
nie robiłeś nigdy hałasu.
Dziś to już ostatnie pożegnanie,
Ostatnie nasze spotkanie.
Byłeś najlepszym papieżem,
A że już nie żyjesz - w to nie wierzę.
Powiększysz grono świętych
Do końca uśmiechniętych.
I my Cię za to kochamy...
W piątek Cię pożegnamy...
Anna Kurantowicz
z Krasnobrodu
ucz. kl. IV
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Najsmutniejszy tydzień
w życiu szkoły
Sobota, 2 kwietnia 2005 r. na zawsze
pozostanie w pamięci uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie. Odejście
naszego
Patrona
przeżywaliśmy
podobnie jak cały świat. Żal, smutek i
przygnębienie usiłowaliśmy przezwyciężyć chrześcijańską nadzieją, że Papież
powrócił do domu Ojca.
W poniedziałek w szkole, która
swoim wystrojem oddawała charakter
panującej atmosfery, każdy z nas był
pełen smutku i zadumy. Nikt nie był w
stanie myśleć o matematyce, chemii czy
fizyce.
Dyrekcja szkoły chcąc uczcić pamięć
zmarłego Ojca Świętego podjęła decyzję
o wymarszu pod pomnik Jana Pawła II.
Tam delegacje nauczycieli i uczniów
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze, aby w ten sposób oddać hołd
zmarłemu. Następnie udaliśmy się do
kościoła na mszę świętą, na której
modliliśmy się za spokój duszy naszego

Patrona. Przez następne dni, zgodnie z
ogłoszoną przez dyrekcję miesięczną
żałobą, uczniowie przychodzili do
szkoły ubrani w ciemne stroje. Odczuwało się atmosferę głębokiej refleksji i
powagi.
Codziennie rano od wtorku do
czwartku organizowane były akademie
poświęcone naszemu patronowi, podczas
których przypominaliśmy sobie słowa
Ojca Świętego, czytaliśmy jego wiersze i
śpiewaliśmy jego ulubione piosenki.
Uczniowie na różne sposoby starali
się jak najgodniej pożegnać Ojca Świętego: spotykali się na Apelach Jasnogórskich w kościele, na wieczornym
apelu przed szkołą we czwartek (7 kwietnia), palili znicze, zapisywali swoje
myśli i uczucia w księdze kondolencyjnej.
Pamiętając o zamiłowaniu Ojca
Świętego do sportu, kadra nauczycieli
wychowania fizycznego zorganizowała

w czwartek bieg z udziałem uczniów i
nauczycieli. Jego celem było upamiętnienie ponad 26 lat pontyfikatu Jana
Pawła II. Przebiegliśmy 26 okrążeń, a
trzymana przez uczniów podczas biegu
flaga papieska symbolizowała jedność z
Papieżem.
Spoglądając dziś w serca uczniów,
widzimy, że prawie każde jest jakoś
naznaczone. Jedne ciepłym wspomnieniem, inne bólem, jeszcze inne radością
z papieskiego spotkania z Chrystusem.
Ale uczucia to nie wszystko. Te dni były
czymś więcej niż pożegnaniem bardzo
bliskiej osoby. Były ostatnią - z naszego
punktu widzenia być może najważniejszą - katechezą Jana Pawła II. To z
niej, a nie z żałoby płynie wola zmieniania świata i poczucie posłannictwa i
odpowiedzialności.
Przez te dni niemy Papież donośnym
jak nigdy głosem zdawał się powtarzać:
„Jest doczesność. Jest ból. Jest śmierć.
Ale dla człowieka wiary cierpienie jest
drogą do nowego życia."
Maria Murdzek i Kamila Roczkowska
uczennice kl. III c gimnazjum
Fotoreportaż str. 10-11

Wspaniały Nauczycielu
Patronie Naszej Szkoła
Wybrane
wpisy
do
księgi
kondolencyjnej wyłożonej w Zespole
Szkól Ogólnokształcących im. Jana
Pawia II w Krasnobrodzie:
WSPANIAŁY
NAUCZYCIELU
PATRONIE NASZEJ SZKOŁY
Byłeś i jesteś wzorem dla nas, naszych
koleżanek i kolegów nauczycieli.
Umocniłeś w nas wiarę nadzieję i
miłość. Pozwól, abyśmy potrafili
przekazać młodzieży, tej w której
pokładłeś
największą
nadzieję,
bogactwo Twojej nauki i postawy
życiowej.
Aby młodzież z niej czerpała siłę, do
dokonywania właściwych wyborów
życiowych.
Dyrekcja szkoły
Marek Pawluk i Zdzisława Pakuła
"Szukałem Was, a teraz Przyszliście do
Mnie i za to Warn dziękuję." Ojcze
święty Ty byłeś dla mnie wielkim
autorytetem. Bardzo chciałbym Cię
kiedyś odwiedzić w Rzymie, chociaż na
chwilę. To ciekawe marzenie mi się nie
spełniło, ale teraz wiem, że jestem z
Tobą całym sercem i zawsze będę.
Damian Tarłowski II LO

Odszedłeś od nas Ojcze, ale na zawsze
pozostaniesz w naszych sercach. W moim
sercu na zawsze zostaniesz jako Dobry
Pasterz, który kocha ludzi niezależnie od
koloru skóry i wyznania. Nigdy nie
zapomnę Cię, bo byłeś dla mnie jak
prawdziwy Ojciec.
Konstancja Korzeniowska
i Anna Gruszkiewicz III d
Byłeś, jesteś i będziesz dla nas największym oraz najlepszym przykładem. To
TY nauczyłeś nas kochać oraz szanować
drugiego człowieka. Słuchaliśmy Ciebie z
wielką chęcią, teraz zostały piękne
wspomnienia. Jednak nie da się opisać
tego, co w tej chwili czujemy. Pamiętaj,
że dla nas BĘDZIESZ żył zawsze.
KOCHAMY CIEBIE!!!
Angelika Bogucka i Justyna Działa I b
05.04.2005r.
Odszedł wielki człowiek, największy z
naszych rodaków, ale pozostawił nam
swoją naukę. Dzięki temu nigdy nie
zginie w naszych sercach.
Dziękuję Ci za wszystko Ojcze Święty,
nasz Ojcze.
Ewa Rembisz III d

Ojcze Święty! Ty dawałeś nam
wspaniałe lekcje miłości, życia oraz
patriotyzmu, chociaż Ciebie tutaj nie ma
to wiem, że mnie słyszysz i chcę Ci
powiedzieć, że zostaniemy Tobie wierni
na zawsze. Za Twoją naukę, za
świadectwo pięknego życia i trwania na
posterunku do końca Twoich dni.
Twoje przesłania były największą nauką
naszego życia. "Nie lękajcie się", "Totus
tuus".
Iwona Szpyra III d
Na zawsze pozostanie w moim sercu...
Adrian Dulski 06.04.2005 r.
Łącząc się z młodzieżą szkoły oraz ze
wszystkimi ludźmi Polski i świata w
hołdzie składanym na Watykanie Ojcu
Świętemu
Janowi
Pawłowi
II,
dziękujemy i przyrzekamy kroczyć
ścieżkami Jezusa Chrystusa, który jest
drogą, prawdą i życiem oraz zaufać tak
Maryi, jak Ty Ojcze Święty. "Nie
lękajmy się."
Weronika, Tadeusz,
Nikodem Dąbrowscy
07.04.2005r.
Ciąg dalszy na str. 9
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Refleksje o Ojcu Świętym
Podczas czwartkowej (7 kwietnia)
porannej akademii szkolnej swoimi
refleksjami o Ojcu Świętym podzieliła
się z uczniami Zofia KończewskaMurdzek, psycholog szkolny:
Kochani,
czy zdajecie sobie sprawę z tego, że
jesteście w tym szczęśliwym położeniu,
że w swoim życiu i to już na jego
początku spotkaliście Człowieka, który
wskazał wam drogę. Tak prosto i jasno
powiedział jak żyć. Jak żyć, aby swoje
życie przeżyć godnie? Dzięki czemu
macie tę szansę, aby całe swoje życie
przeżyć tak, jak się powinno.
Chciałabym, abyśmy spróbowali,
właśnie w tej chwili przełożyć na język
praktyczny trzy wartości, które tak fenomenalnie ukazywał nam Ojciec Święty:
miłość, cierpienie i ubóstwo.
Nasz Patron tak pięknie nam pokazał,
jak kochać Boga i jak trzeba kochać drugiego człowieka. W miłości braterskiej
między ludźmi wyeksponował bezinteresowność i umiejętność wybaczania. A
teraz my każdego dnia będziemy zdawali
przed nim i przed sobą egzamin z tych
umiejętności. Na ile potrafimy być bezinteresowni i na ile potrafimy sobie wzajemnie wybaczać.
Na ile potrafimy być dla siebie przyjaciółmi, pamiętając, że przyjaciel to nie
ten, kto nam przyklaskuje. Tylko ten, kto
wymagając od siebie, wymaga również
od nas dobra i szlachetności. Przyjaciel to
ktoś, kto nie pozwala nam funkcjonować
poniżej naszych możliwości. I tym
naszym zmaganiom będzie przyglądał się
Ojciec Święty z Nieba.
Mało tego. Nie zapominajmy, że my
też kiedyś na tamtym świecie, staniemy
przed sobą twarzą w twarz i poznamy

całą prawdę o nas samych i o drogim
człowieku.
Poznamy
też,
czego
chcieliśmy tak naprawdę: dobra czy
poklasku?
Egzamin z miłości do Papieża zdaliście już na szóstkę.
Jan Paweł II jak nikt inny z ogromną
odwagą mówił też i pisał o miłości
miedzy kobietą i mężczyzną, o czym
możecie przeczytać w jego dziele
"Miłość i odpowiedzialność". Ukazywał
też wartość czystości, która może być
interesującym pełnym przeżyć zadaniem.
Czystość słów, czystość gestów, czystość
intencji, czystość obyczajów jakie to
ważne.
Macie kochani szansę, najważniejszą
rzecz, jaka jest w waszym życiu miłość przeżyć najpiękniej i zgodnie z zamysłem
Boga,
a
tym
samym
możecie
zaoszczędzić sobie rozczarowań i zranień
o czym też mówił do młodzieży Papież.
Jan Paweł II to człowiek, który cierpiał.
Można
powiedzieć,
niewyobrażalnie cierpiał. W świecie, w którym
szerzyła się cywilizacja śmierci, brzydoty
i wynaturzenia, w świecie wojen, aborcji
i eutanazji nie mógł nie cierpieć tak
prawy, wrażliwy i szlachetny człowiek.
Aby jego cierpienie nie poszło na mamę,
trzeba by odwrócić ten szaleńczy,
podsycany przez szatana bieg zdarzeń i
skierować go w stronę cywilizacji
miłości i poszanowania życia od poczęcia
do jego naturalnej śmierci. Myślę, że jest
w tej chwili taka szansa. Może wam się
to uda.
Wydaje mi się, że na naszych oczach
rodzi się możliwość zjednoczenia wszystkich ludzi i nadchodzi zapowiadana wiosna chrześcijaństwa.
Papież cierpiał nie tylko duchowo,
cierpiał również fizycznie, doświadczony
różnymi chorobami, ale przyjmował
wszystko z pokorą, ucząc nas tego

Wspaniały Nauczycielu
Patronie Naszej Szkoły
Ciąg dalszy ze str. 8
Kochany Ojcze Święty nigdy nie zapomnimy Ciebie i swoim
życiem pokażemy, że jesteś wśród nas. Czuwaj nad nami.
Klasa III a i wychowawca Pawel Murdzek
Ojcze Święty!
Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś żyć mnie i mojej rodzinie
w czasach twych mądrych nauk, życiowych refleksji.
Przykładzie dobra, miłości nie tylko do nas Polaków, ale do
wszystkich nacji i wyznań na całym świecie. I nie myśl sobie, że
udałeś się na odpoczynek - myślę, że u boku Pana będziesz
jeszcze więcej swego czasu poświęcał na to, aby to czego
uczyłeś nas swoim przykładem było przestrzegane i żeby Twoi
następcy robili to tak solidnie jak Ty.
Kochamy Cię za Twoją mądrość i serce.
Michał Karpyszyn z rodziną
07.04.2005 r.

samego, bo był przeświadczony, że
cierpiący chory człowiek właśnie poprzez
swoje cierpienie, właśnie poprzez swoją
chorobę włączany jest w Chrystusowe
dzieło zbawiania świata. Czy my też tak
patrzymy na ludzi chorych? Czy nie
myślimy, że lepiej się ich pozbyć, bo
stanowią dla nas problem? Czy w ogóle
nie wolelibyśmy się pozbyć wszystkich,
którzy stanowią dla nas jakikolwiek
problem? Czy potrafimy podejmować
próby rozwiązywania trudnych problemów?
Jan Paweł II to chyba jedyny papież,
który chodził w drewniakach do pracy,
do tzw. wapiennika w fabryce Solvay.
Chodził w pocerowanej sutannie w
parafii Niegowici. Spał na sianie w
stodole podczas spływów kajakowych,
wszelkie dobra materialne oddawał
potrzebującym. Gdy pracował na KUL-u
swoją pensję oddawał studentom albo
współpracownikom.
Irytowało
go
organizowanie wystawnych przyjęć, o
czym mówił otwarcie. Dary, które
napływały do niego, gdy był papieżem,
oddawał natychmiast potrzebującym. I to
jest Jego i nasze największe bogactwo Jego skromność, powściągliwość i umiar.
Dzisiaj ten zmaterializowany, komercyjny i konsumpcyjny świat zachwyca
się naszym Papieżem takim, jakim był i
kocha go za to, że był taki, jaki był. A
nas co urzeka? Bogactwo materialne czy
bogactwo ducha? Co wiedzie prym w
naszych sercach i umysłach? Czemu i
komu zrobimy miejsce?
Tak pięknie podejmujecie - z wdzięczności dla Papieża, za jego dobro swoje zobowiązania, to cieszy i napawa
nadzieją, że i dzisiaj zmienia się oblicze
ziemi,
również
tej
naszej
Krasnobrodzkiej Ziemi

U schyłku
Papieżu mój,
Ty do Maryi powiedziałeś:
„Cały Twój"
1 słowa w zupełności dotrzymałeś
2 kwietnia 2005 roku 21.37
To niechciana godzina
Na pewno ludzie będą ją wspominać!
O tej godzinie Ty przeszedłeś na
tamten świat,
Mając niespełna 85 lat.
Ludzie płaczą jak patrzą na Ciebie,
Lecz Ciebie tu już nie ma. Jesteś tam,
na górze w niebie. Tam módl się w
potrzebie, Za nas...
Anna Kwantowa
z Krasnobrodu, ucz. kl. IV
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Nie sposób wyrazić słowami tego,
co czujemy po jego śmierci, ale ON w
naszych sercach i pamięci pozostanie
na zawsze. Dla nas będzie wiecznie
żywy, bo przecież pozostawił nam

Módlcie się za mnie,
teraz i po śmierci
Odszedł największy, najszczerszy i
najwierniejszy przyjaciel ludzi na całym
świecie Jan Paweł II...
Człowiek, dla którego nie liczył się
kolor skóry, wyznanie, pochodzenie czy
poglądy polityczne, który wszystkich
traktował z szacunkiem i miłością, tak po
ludzku.
Dla każdego z nas był On wielkim
Polakiem, autorytetem, dumą, ale przede
wszystkim przyjacielem i Dobrym Ojcem,
którego jasne oblicze zawsze wywoływało
uśmiech na naszej twarzy.
Pamiętamy Go jako tego, który odważnie
szedł przez życie zawsze broniąc słusznej
sprawy i jako tego, od którego emanowała
dobroć i szczerość, tego, który swoją
niezłomną wiarą i wielką dobrocią potrafił
dotrzeć do najbardziej zatwardziałych
serc.

To, że Karol Wojtyła był, jest i zawsze
pozostanie postacią niezwykłą nie trzeba
nikogo przekonywać, wiedzą o tym
zar''wno ci, którym bliska była jego
nauk;, i wiara, jak i ci, dla których był
tylko wybitnym człowiekiem.
O nim i głoszonej przez niego
prawdzie pisało wielu autorów, powstały
tomy książek, setki artykułów i
informacji prasowych. I to zapewne nie
koniec. Ale nie to jest najważniejsze.
Najważniejsze jest to, że pozostanie On
w naszych sercach i pamięci jako ten,
który był wybrany do spełnienia w
swoim życiu jakże ważnej misji -misji
miłości i pokoju.
To, że wypełnił ją znakomicie,
zawdzięcza swojej wielkiej wierze i
otwartości na wszystkich ludzi.

Niezapomniana
pielgrzymka
Pielgrzymkę tę odbyłam z duszpasterstwem Pielgrzym przy
Katedrze Rzeszowskiej. Była to ośmiodniowa podróż do
Rzymu z okazji zjazdu biskupów polskich i X-lecia powstania
nowych diecezji.
Największym i najszczęśliwszym przeżyciem podczas
tego wyjazdu było uczestnictwo w audiencji generalnej pod
przewodnictwem Ojca Świętego.
Byt to 9 marzec 2002 roku. Aula Pawła VI była wypełniona,
w pierwszych rzędach siedzieli biskupi, a dalej pielgrzymi.
Wszedł Ojciec Święty, który został powitany na stojąco polskim „Sto lat" i „Góralu czy ci nie żal". Papież podziękował
za powitanie. Był bardzo szczęśliwy i wesoły, żartował i
mówił: „Łatwiej wam śpiewać jak mnie przeżyć". Potem
zwrócił się do Biskupów i wszystkich pielgrzymów a byli to
sami Polacy, powitał wszystkich i wygłosił homilię.
Następnie zaczął przyjmować delegacje. Wielki nastrój,
każdy by chciał być jak najbliżej. Byłam blisko, zrobiłam
zdjęcie, ale mało widoczne. Przybyłe grupy podnosiły napisy
z nazwą swych miast, każdy chciał się pokazać. Wieczorem w
Bazylice św. Piotra odbyła się msza św. dla Polaków.
Ponieważ była to pielgrzymka oprócz tego, że udało mi się
spotkać z Ojcem Świętym zwiedziłam jeszcze wiele świętych
miejsc. W Wiedniu Bazylikę św. Szczepana, w Wenecji Bazylikę św. Marka, w Asyżu Bazylikę św. Franciszka i Matki
Boskiej Anielskiej, Monte Cassino Klasztor o. Benedyktów i
Cmentarz Żołnierzy Polskich. Ponadto we Florencji zwiedziłam Katedrę Santa Maria Del Fiore, w Padwie Bazylikę św.
Antoniego, św. Pawła za murami.
Mimo tego, że pielgrzymka ta była tak ciekawie zorganizowana i można było zobaczyć tyle wspaniałych miejsc, to i tak
największą radość sprawiło mi spotkanie z Janem Pawłem II,
które na zawsze pozostanie w mojej pamięci i sercu.
Teresa Nowak

wiele wskazówek jak żyć i postępować
i zapewne patrząc na nas z góry jeszcze
nie raz da nam jakiś znak, którą drogę
wybrać i jak godnie wypełniać jego
przesłania, które przecież pochodzą od
samego Boga. Tak więc pamiętajmy o
tym czego uczył nas Ojciec Święty, bo
w ten sposób damy świadectwo nie
tylko naszej wiary, ale również tego, że
Papież ciągle żyje, jest wśród nas i z
nami.
Na zakończenie pragnę przypomnieć słowa Ojca Świętego, które
wypowiedział w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku, a które w tym
momencie nabrały szczególnego znaczenia i wymiaru: ,Módlcie się,
módlcie się za mnie, teraz i po
śmierci". Pamiętajmy o tym.
MK

Ciepły uścisk dłoni
Moje spotkanie z papieżem Janem Pawłem II odbyło się w
czerwcu 1996 roku. Spotkanie to umożliwił mi pracujący w
Watykanie Ojciec Hojmo, który wprowadził mnie i moich
znajomych na audiencję.
W bazylice było bardzo dużo ludzi, którzy z niecierpliwością
oczekiwali na przybycie Ojca Świętego. Pojawienie się Jana
Pawła II wywołało burzę oklasków i okrzyków w różnych językach. Była to dla mnie niesamowita i niezapomniana chwila.
Nigdy nie spotkałem się taką euforią.
Drugim niezapomnianym dla mnie momentem podczas
spotkania był fakt, że mogłem uścisnąć dłoń Papieża. Uścisk
dłoni był ciepły, przyjazny i na pewno niezapomniany. Długo
utkwi w mojej pamięci.
Krzysztof Andrzej Kasprzyk
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Moje spotkanie
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Kiedy w roku 1983 (w Polsce był wówczas
stan wojenny) Kuria Biskupia w Lublinie
organizowała pielgrzymkę do Rzymu dla
rodzin księży i świeckich pracowników w
kościele, od ówczesnego księdza prefekta
Wyższego Seminarium Duchownego w
Lublinie, a obecnego ks. bp. Mieczysława
Cisło otrzymałam propozycję skorzystania z
tej pielgrzymki - przyjęłam ją z wielka
radością.
Była to tygodniowa pielgrzymka. Odlot
samolotem z Warszawy do Rzymu 21
sierpnia o godzinie 8.00. O godz. 10.10
jesteśmy już na lotnisku w Rzymie, stamtąd
udaliśmy się do miejsca zakwaterowania u
sióstr zakonnych. Liczba uczestników
pielgrzymki wynosiła około 50 osób, w tym
trzech księży z Lublina, którzy służyli jako
przewodnicy znający Rzym. Zaczęło się
zwiedzanie Rzymu od Bazyliki Św. Piotra.
Mieliśmy to szczęście, że rok 1983 był
obchodzony w kościele jako „Rok
Odkupienia" i były otwarte Święte Drzwi
Bazyliki, przez które mogliśmy przejść.
Później następowało zwiedzanie innych
miejsc związanych z chrześcijaństwem
różnych epok, starożytnego centrum Rzymu,
wyjazdy poza Rzym jak: Asyż, Monte
Cassino, a nawet wyspa Capri.
Ojciec Święty w tym czasie przebywał
w swojej letniej rezydencji w Castel
Gandolfo. Z radością oczekiwaliśmy w środę
na Placu Św. Piotra na audiencję generalną,
na którą to Papież przyleciał ze swojego
letniego domu.
Na placu Św. Piotra pojawił się Papa-mobile
z Ojcem Świętym, który przejeżdżając przez
wszystkie sektory pozdrawiał, błogosławił i
witał wszystkie grupy pielgrzymkowe w tym
pielgrzymkę lubelską. Duchowo umocnieni
widokiem Jana Pawła II z zadowoleniem
przeżywaliśmy kolejne dni zwiedzania
wiecznego miasta i okolic. Nasi księża
przewodnicy czynili starania w celu
przyjęcia naszej pielgrzymki na audiencji
prywatnej u Ojca Świętego, o którą bardzo
zabiegał obecny wówczas w Watykanie Jego
Ekscelencja ks. bp. Ryszard Karpiński.
25 sierpnia późnym wieczorem przyjechał do nas, gdzie kwaterowaliśmy i
oznajmił nam radosną wiadomość, że 26
sierpnia będziemy przyjęci przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo.
Było to święto Matki Bożej Częstochowskiej, ten dzień zapisał się głęboko w mojej
pamięci, a zarazem w moim życiu. Ojciec
Święty sprawował ofiarę mszy świętej w
kaplicy. Patrząc na Niego widziałam tylko
jego fizyczną postać przy ołtarzu, bo
duchowo był złączony z Najwyższym
Kapłanem

Jezusem Chrystusem i Panią Jasnogórską,
która spoglądała na Ojca Świętego ze
swego wizerunku tam zawieszonego. A
jeżeli mówi się, że Ojciec Święty, następca
Św. Piotra i następca Boga na ziemi, to ja
widziałam Boga w Ojcu Świętym Janie
Pawle II.
Po zakończeniu ofiary mszy świętej
każdy z uczestników pielgrzymki miał tę
radosną możliwość przechodząc obok Ojca
Świętego uścisnąć Jego dłoń, ucałować
pierścień i zrobić zdjęcie grupowe z Janem
Pawłem II. Od tamtej pory aż do chwili
obecnej „Anioł Pański" - modlitwa, o którą
prosił Ojciec Święty po wyborze na Stolicę
Apostolską, jest modlitwą którą stawiam
na pierwszym miejscu modląc się w
intencji Ojca Świętego. Przy codziennym
odmawianiu „Anioł Pański" przed oczami
mam postać Ojca Świętego z Castel
Gandolfo i tak będzie do końca moich dni.
Byłam również na spotkaniu, kiedy to
Jan Paweł II odwiedził Lublin w roku
1987, a podczas tej pielgrzymki dzielił
święceń kapłańskich osobom przygotowanym do kapłaństwa, między innymi
naszemu
rodakowi
Krzysztofowi
Guzowskiemu.
Było
to
wspaniałe
przeżycie nie tylko dla niego, ale też dla
nas, uczestników tej pielgrzymki.
W dniu 12 czerwca 1999, kiedy to
Ojciec Święty miał w programie odwiedzenie Zamościa, byłam również na tej
wspaniałej uroczystości. Rzesze ludzi
witały Jana Pawła II. Byli to nie tylko
mieszkańcy Zamojszczyzny, ale wierni z
odległych miast polskich i wsi. Było
również dużo przyjaciół zza wschodniej
granicy, którzy cieszyli się widokiem Ojca
Świętego. Papież był zauroczony pięknem
Ziemi Zamojskiej, tego pięknego Roztocza. Wyrażał wdzięczność ludowi pracującemu na roli, który przetrwał różne burze
dziejowe historii państwa polskiego, nie
zatracił swojej tożsamości, wiary w Boga i
patriotyzmu do ziemi. I wtedy to Ojciec
Święty wypowiedział te piękne słowa
związane z pięknem przyrody: „Tutaj i
ptaki śpiewają po polsku".
Mijały kolejne lata pontyfikatu Ojca
Świętego Jana Pawła H, a naród polski jak
i cały świat śledził kolejne pielgrzymki, aż
do dnia 02.04.2005 roku, kiedy to Bóg
powołał do siebie Wielkiego Wojownika
bez oręża, ale z różańcem w ręku. Wojownika Najwyższej Rangi ze Złotymi Krzyżami Zasług dla Chrystusa i Jego Matki
Niepokalanej, aby odpoczął po bitwie o
sprawy Boże i ludzkie, aby nałożyć na
Jego głowę Złotą Koronę Zwycięstwa. I
choć brakuje obecności fizycznej Ojca
Świętego Jana Pawła II Polsce jak i całemu

światu, to jego duchowa
pozostanie z nami na zawsze.

obecność

P.S.
Przy pożegnaniu, przed odlotem do
Rzymu usłyszałam słowa skierowane do
mnie, że po powrocie z pielgrzymki
powinnam ułożyć jakąś piosenkę o Papieżu. Nie brałam tego poważnie. Po powrocie żyłam wrażeniami, które przeżyłam
i zapadły mi głęboko w sercu, a kiedy
trochę ochłonęłam przypomniałam sobie,
że powinnam cos ułożyć. Wahałam się
podjąć tego zadania, bo czułam się niegodna pisać na temat tak wspaniałej postaci, jaką jest Ojciec Święty.
Postanowiłam jednak spróbować. Była to
pora prac na polu, na łące, a praca na
łonie natury, zawsze była mi przyjazną w
układaniu pieśni dziękczynnych za dary
Boże, za plony. Gdy ręce mam zajęte
pracą to myśli są wolne i mogę tworzyć.
Ułatwieniem dla mnie jest fakt, że przy
układaniu wierszy i piosenek nie potrzeba
mi długopisu, bo wszystko, co stworzę
koduję w pamięci. Tak, więc patrząc na
otaczające mnie piękno naszej ziemi i
przenosząc się myślami do Watykanu,
mając przed oczami Ojca Świętego
zaczęłam układać i tak w ciągu dwóch
dni skompletowałam to, co dyktowało
moje serce na miarę moich możliwości.
Oto co wówczas ułożyłam:
Rok 1983 w Polsce stan wojenny
Jest taki kraj na świecie
Który Polska ma na imię
Wie o nim starzec i dziecię
Bo kraj ten daleko słynie
Z tego to kraju przed laty Bóg wybrał
sobie pasterza Przyodział w cnót białe
szaty I zawarł z nim swe przymierze
Poszedł posłuszny ów pasterz Na
pozew swojego Boga Choć sercu żal
było Polski A w duszy był lęk i trwoga
Powiedział idę Mój Panie By
Cię zastąpić na ziemi I został
tam w Watykanie By świat na
lepsze odmienić
Nie poszedł tam szukać szczęścia Ani
rozkoszy słodyczy Lecz spełnić swe
posłannictwo I wypić swój kielich
goryczy
Nie poszedł tam dzielić blasku Ani
taboru zachwytu
Ciąg dalszy na str. 14

14

Listopad 2005

Moje
spotkanie
Ciąg dalszy ze str. 13
Ale Ogrójca pot krwawy I drogę
krzyżową do szczytu
Codzienne swe umartwienia I
ciężar danego krzyża Znosi w
pokorze w milczeniu By świat do
Boga przybliżać
Chce, aby jego Golgota
Jaką wyznaczył mu Pan Podobna
była we wszystkim Do tej, którą
przeżył On sam
Skłania pokornie swe czoło Przed
każdym kto zna cierpienie Bo
wierzy, że tylko przez nie
Wybłaga dla świata zbawienie
Wierzy, że żadna potęga Oprzeć
się Bogu nie zdoła Gdy wielka
rzesza cierpiących Podpiera filar
Kościoła
Owoce swego cierpienia Dojrzałe
w trudzie i znoju Składa na ołtarz
ofiarny O trwałość w świecie
pokoju
Często myślami i sercem
Przebywa w niebie nad Polską Bo
naród i losy Ojczyzny Największa
po Bogu troską
Z Bogiem omawia te sprawy By się
zmieniły ustawy By kraj mógł oddychać
wolnością Anie przemocy podłością
W codziennych swoich modlitwach
Uprasza Boga - Rodzice By była
Gwiazdą Przewodnią Gdy grożą nam
nawałnice
Bogu zawierzył bez reszty
Wszystko, co w sercu się mieści A
prośby, nadzieje i troski Zna tylko
Królowa Polski
Rok 2003
Teraz Watykan ogłasza całemu światu, Że
Papież obchodzi 25-lecie swego
pontyfikatu
Polska się chlubi swym synem Papieżem
I śle do Boga codzienne pacierze
By Bóg w dobrym zdrowiu trzymał
Papieża Pielgrzyma
By jeszcze przez długie lata służył
ludzkości
Papież Pokoju i Apostoł Jedności
Stefania Gorgol

Jakbym dotykała nieba
Uczestniczyłam w wielu spotkaniach z Ojcem Świętym podczas Jego pobytu
w Polsce, ale zawsze czułam żal z powodu zbyt dużej odległości dzielącej mnie
od Niego. Kiedy spoglądałam z odległości kilometra jak sprawował eucharystię,
rozmawiał z ludźmi, marzyłam o tym, aby być blisko Niego, dotknąć Jego dłoni
lub chociażby szaty.
W 1998 roku organizowano w Świdniku pielgrzymkę do Włoch. Mieliśmy
odwiedzić Wenecję, Asyż, Rzym, Sorrento, Loreto, wyspę Capri i Watykan.
Pomyślałam wtedy, że nadarza się okazja, by zrealizować marzenie mojego życia
i spotkać się z Ojcem Świętym. Trzeciego dnia podróży przyjechaliśmy do
Rzymu i zatrzymaliśmy się na campingu w Ostii. Nazajutrz rano wyszliśmy na
zwiedzanie Rzymu, a następnego dnia, a był to dzień audiencji w Watykanie,
udaliśmy się na Plac Św. Piotra, by zająć miejsce w kolejce do Bazyliki.
Chcieliśmy być pierwsi, ale pomimo starań byliśmy trzecia grupą. Widziałam już,
że nie będę na tyle blisko Ojca Świętego, by go dotknąć. Kiedy zaczęto nas
wpuszczać wszyscy szybko szli, by zająć miejsca najbliżej Papieża. Ja też szłam
szybko, ale niestety znalazłam miejsce w piątym rzędzie. Wiedziałam, że zobaczę
Ojca Świętego dokładnie, ale Go nie dotknę. Siedziałam smutna i obserwowałam
jak Ojciec Hejmo chodzi między pielgrzymami i niektórych z nich prowadzi do
pierwszego rzędu krzeseł, na których leżały karteczki z rezerwacją. Wtedy
przyszła mi do głowy błyskawiczna myśl, zerwałam się z krzesła i podbiegłam do
Ojca Hejmo. Z wielkim wzruszeniem w głosie powiedziałam: „Ojcze, ja
przyjechałam z Polski tylko po to, by Go dotknąć". Ojciec popatrzył na mnie,
uśmiechnął się i powiedział: „Poczekaj". Siedziałam i drżałam w duchu czy się
uda. Minęło trochę czasu i już zaczęłam tracić nadzieję, gdy Ojciec Hejmo
podszedł do mnie wziął mnie za rękę i powiedział: „Chodź". Z radości, niechcący
przewróciłam kilka krzeseł i usiadłam w pierwszym rzędzie dziękując Bogu za tę
łaskę. Za chwilę wszedł Ojciec Święty, szedł sam leciutko opierając się o
barierkę. Podchodził do każdego, uśmiechał się, rozmawiał i błogosławił. Serce
mi drżało, gdy zbliżał się do mnie, chciałam Mu tyle powiedzieć, ale nie było to
proste. Nad ludźmi z pierwszego rzędu wyciągał się las rąk, każdy, choć na
minutę chciał być blisko Niego. Kiedy podszedł do mnie nie mogłam wydusić ani
słowa, płakałam i tuliłam się do Jego rąk. Nie zabierał mi swojej dłoni i spojrzał
na mnie z lekkim uśmiechem jakby chciał powiedzieć „Dotknij". Zaczął
odchodzić, aja czułam jakbym dotykała nieba.
Podobne odczucia mieli również inni. Potwierdzeniem tego mogą być słowa
Chiary Lubich założycielki Ruchu Focolari, która w komunikacie prasowym
powiedziała: „Często po audiencji u niego, odnosiłam wrażenie, jakby otwierało
się niebo. Czułam się jakby bezpośrednio połączona z Bogiem, w ścisłej jedności
z NIM, bez pośredników. Tak, ponieważ Papież jest pośrednikiem, lecz kiedy
łączył Cię z Bogiem, on znikał. Wydawało mi się, że bardziej zrozumiałam, czym
jest charyzmat papieski. Klucze do otwierania Nieba, nie służą mu wyłącznie, aby
zmazywać nasze grzechy, lecz aby również otwierać nam Niebo otwierając nas na
jedność z Bogiem".
Jadwiga Kukuryku
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Poezja Karola Wojtyły
i o Janie Pawle II
Rodzina Szkół im. Jana Pawła II jest
bardzo aktywna i organizuje spotkania
uczniów i nauczycieli jak również różnego
rodzaju współzawodnictwo. Konkursy
wiedzy o Patronie, turnieje sportowe czy
też konkursy recytatorskie.
13 kwietnia 2005 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje regionalne II Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie
Pawle II. Organizatorem tego etapu w
imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
było Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w
Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom
Kultury.
Honorowy Patronat nad konkursem
regionalnym objął Jego Ekscelencja ks.
Bp Jan Śrutwa Ordynariusz Diecezji
Zamojsko - Lubaczowskiej i Burmistrz
Miasta Hrubieszowa pan Franciszek
Suchccki.
O godz. 12.00 w kościele pod
wezwaniem św. Mikołaja w Hrubieszowie
zgromadzili się uczestnicy konkursu z
opiekunami, władze Miasta z zastępcą
burmistrza miasta panem Andrzejem
Wołowskim, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II,
zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Hrubieszowa,
delegacje dzieci i młodzieży z tych szkół
wraz ze swoimi opiekunami, dyrekcja,
nauczyciele, młodzież i rodzice Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.
Księdza biskupa w imieniu społeczności
Gimnazjum nr 3 powitali uczniowie klasy
III: Justyna Puk i Kamil Jakubaszek.
2 kwietnia 2005 roku świat pogrążył
się w żałobie. W swym pozdrowieniu
powitalnym
mówili
przedstawiciele
młodzieży: "Do domu Ojca odszedł Papież
Polak, Nasz Patron. Jesteśmy wdzięczni
Panu Bogu, że umieścił nasze życie w
czasie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Powiali. (...)
Ostatnie dni uświadomiły nam, jak
bardzo Papież na nas liczył. Przyzwyczailiśmy się, ze jest. Zawsze bliski, słuchaliśmy Jego stów na lekcjach katechezy,
czy kiedy nas odwiedzać.
Następnie powitał wszystkich proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Dziekan
Kazimierz Gawlik oraz zastępca burmistrza pan Andrzej Wołowski.
Eucharystii przewodniczył Pasterz
Diecezji Ks. Bp Jan Śrutwa. W homilii ks.
Biskup zwrócił uwagę na etapy z życia
Papieża jako poety. Papieża - nauczyciela,
Papieża - kapłana. Papieża - Pasterza.
Jakby mottem całego życia naszego
patrona były jego własne słowa: "Miłość
mi wszystko wyjaśniła. Homilia ks.
Biskupa była dla nas zachętą do refleksji
nad realizowaniem swojego życiowego
powołania.

Swoim śpiewem Mszę świętą ubogacała
schola Soli Deo pod przewodnictwem
s. Doroty Najdychor.
O godz. 14.00 zebraliśmy się w sali
widowiskowej Hrubieszowskiego Domu
Kultury. Ks. Biskupa, władze Miasta,
uczestników i gości powitała dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie im.
Jana Pawła II pani Anna Świstowska.
Po otwarciu etapu regionalnego II
Ogólnopolskiego
Konkursu
Poezji
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, z
koncertem
dedykowanym
Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi Świętemu
wystąpił zespół "Nicolaus", pod
kierownictwem
pana
Krzysztofa
Gumieli.
"Z licznych wypowiedzi Ojca Świętego wynika, że poezji przypisywał specjalną rolę poznawczą, jako środka do
dobrego komunikowania się ludzi ze
sobą w tematykę konkursu wprowadziła
prowadząca cały konkurs Marzanna
Bednarczuk - Lektura poezji Karola Woj
tyły i Jana Pawła II wymaga od
czytelnika wielkiego wewnętrznego
wysiłku.
Ten wysiłek podjęła cała społeczność
Rodziny Szkól im. Jana Pawła II. W
chwili obecnej nasza Rodzina skupia już
ponad 4 20 szkól. Poznajemy się,
wspólnie pracujemy i modlimy za
Naszego
Patrona.
Nie
możemy
powiedzieć tylko: „Żegnaj Ojcze ". On
sam powtarzał „A przecież nie cały
umieram, to, co we mnie niezniszczalnie trwa ". Trwa też Jego Poezja."
Do konkursu zgłosiło się 12 szkół, w
tym: szkoły podstawowe z: Podhorzec,
Gozdu Lipińskiego, Mienian, Zaburza,
Zamchu, Bełżca oraz gimnazja z:
Krasno-brodu, Trzeszczan, Poniatowej,
Werbkowic, nr 2 i nr 3 z Hrubieszowa.
Ogółem zaprezentowało się 27 recytatorów. Każdy przedstawił 2 utwory: jeden
Karola Wojtyły i drugi, o Janie Pawle II.
Przesłuchania konkursowe podzielone zostały na kategorie wiekowe: kl. I
-III, kl. IV - VI, i gimnazjum. Komisji
konkursowej przewodniczył diecezjalny
duszpasterz środowisk twórczych ks.
kań. Józef Dudek. Ponadto oceniały
recytacje panie: Ewa Kot z Mircza,
Jadwiga Litkowska z Krasnegostawu,
Elżbieta Denys ze Strzyżowa i Maria
Marut z HDK.
Po zakończeniu części konkursowej
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod kierownictwem pani Grażyny
Temporowicz
dedykował
Papieżowi koncert, na który składały się
wiersze Karola Wojtyły, pieśni i tańce,
które Ojciec Święty szczególnie kochał.
Nadto uczniowie Gimnazjum nr 3 pod
kierunkiem pań: Anety Frankę, Doroty

15
Bożek
i
Marzeny
Jędruszczak
przedstawili „Wieczornicę poświęconą
pamięci Papieża Jana Pawła II".
Znalazły się w niej teksty i piosenki
ukazujące sens odejścia człowieka
zgodnie z myślą chrześcijańską,
ukazujące śmierć jako przejście do
nowego życia.
Po tej chwili refleksji nastąpił długo
oczekiwany moment rozdania nagród.
Laureatami zostali:
W kategorii wiekowej klas I-III
szkoły
podstawowej
wyróżnienia
otrzymały: Patrycja Pintal z Gozdu
Lipińskiego Józefina Irek i Martyna
Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Hrubieszowie.
W kategorii IV-V1 miejsce l zdobyła
Marta Olech ze SP w Zaburzu, miejsce
II -Mateusz Kita ze SP w Mienianach.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała
Dominika Szpyt z Gozdu Lipińskiego.
W kategorii - gimnazja, komisja
przyznała dwa miejsca I. Otrzymały je:
Justyna Puk z Gimnazjum nr 3 w
Hrubieszowie i Marta Marcinkiewicz z
Trzeszczan. Wyróżnienia otrzymały:
Sylwia Berdzik - Gimnazjum w
Krasnobrodzie, Magdalena Mazurek Gimnazjum w Werbkowicach, zaś
Bartek Powęzka z Gimnazjum nr 2 w
Hrubieszowie,
wyróżnienie
za
ekspresję.
Na Finał Konkursu, który odbędzie
się w maju, w Toruniu pojadą zdobywczynie pierwszych miejsc: Marta
Olech,
Justyna
Puk
i
Marta
Marcinkiewicz.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.
Ponadto
dla
wszystkich uczestników przewidziano
dyplomy, pamiątki uczestnictwa w
konkursie i pobytu w Hrubieszowie.
Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta
- Franciszek Suchecki, ks. Dziekan
Kazimierz Gawlik proboszcz Parafii
św. Mikołaja w Hrubieszowie, Rada
Rodziców Gimnazjum nr 3, ks. Piotr
Kawecki, ks. Tomasz Sokół -asystent
Katolickiego
Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła", działającego przy
Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie. Serdecznie za nie dziękujemy.
x. J. Rak
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Poezja dla Ojca Świętego
Błogosławione bądźcie
Błogosławione bądźcie
tatrzańskie tumie
to za wami tęskni
pośród zachwycających widoków
słonecznej Italii
za waszą urodą
surową i zmienną
za majestatem ostrych grani
i widokiem krzyża
na Giewoncie
Błogosławiona bądź wodo
bystra czy sta i tajemnicza
po której pomykała
chyżo łódka
Wielkiego Rybaka naszych czasów
szeptałaś Mu słowa upojne
miękko pieściłaś dno łódki
w tobie zanurzał swoje dłonie
stworzone do błogosławieństwa
Błogosławieni bądźcie ludzie
cisi i pracowici
grzeszni i głupi
małostkowi zawistni...
i dumni
błogosławiony bądź narodzie
z którego wyszedł
krew z polskiej krwi
kość z polskiej kości
dany światu
by odnowić jego oblicze
Błogosławione bądźcie
cierniste ścieżki świata po
których stąpały Jego stopy
i ziemia którą całował
Błogosławiony bądź wietrze
który nosisz tenor jego głosu
ponad morzami
ludzkich głów
chłodzisz twarze rozpalone
żarem słów Jego
i miłością co wciąż wybucha
jak ogień
przysypany popiołem
Błogosławiona bądź
ziemio włoska
która stałaś się matką
przybyszowi i. dalekiego kraju
siostrzana ziemio
z której Dąbrowski
szedł do Polski
teraz do ciebie poszedł On
żeby światu głosić
Chrystusowe Miłosierdzie
Marianna Olszewska
22.09.2003r.

Papieżowi Janowi Pawłowi II
Nie trzeba płakać po umarłym
skończyć się musi to co zaczęło
On nam przecież tak wiele zostawił:
proste słowa, myśl wielką i dzieło.
Nie wybiera się swojej ojczyzny ona z
góry przez Boga jest dana czasem słodka
jak plaster miodu
ale czasem bolesna jak rana.
Byłeś swojej ojczyzny chlubą
dzięki Tobie „Polak" brzmi dumnie
no i nie da się Ciebie zamknąć
w żadnej choćby najwspanialszej trumnie
Wszędzie widzieć będziemy Twe ślady
przypominać naukę Twoją,
która była nauką Chrystusa
czystym źródłem Bożego pokoju.
Duch Twój teraz wolny i lekki
szczęściem wiecznym obdarzony w niebie
wcale ziemskich trosk się nie wyzbył
bo Twój naród potrzebuje wciąż Ciebie
Słać do nieba będziemy swe modły
prośby, skargi, potrzeby i troski
abyś Ty się wstawił za nami
abyś zaniósł je przed tron Boski
Cały świat pogrążony w żałobie
rozpłakały się dzwony po kres świata
wszyscy Ciebie żegnają jak ojca
wszyscy Ciebie żegnają jak brata
Byłeś ojcem dla wiernego ludu
dla każdego człowieka bratem
a za serce, za miłość odbierasz
łez i modłów szczerą zapłatę.
Marianna Olszewska
02.04.2005r.

Domknięcie Księgi
8 kwietnia 2005r.
Duch Święty
Na skrzydłach wiatru sfrunął
Lekko
Osuszał łzy dzieci, dziewcząt,
młodzieńców
Milionów, milionów serc.
Niewidzialny Boski Podmuch Zakołysał
bielą i czerwienią Piętrowego
Placu I znów osuszał łzy, które płynęły.
Boski Powiew okrążył Bazylikę Świata
I przysiadł na chwilę

Na prostej z drewna cyprysu
Arce Przymierza,
Duch Święty
Ogrzał boskim oddechem
Postać Najdroższą zastygłą
We Śnie Wiecznym
W Wiecznym Mieście.
Podmuch Święty
Przewracał karty Księgi Żywej
Nad Cyprysową Arką
Słowa miłości, prawdy, wiary
Brzmiały ciągle
Choć Usta Najdroższe cierpieniem
zamknięte.
Niewidzialny Powiew Zebrał łzy z
policzków I ciemię z serc A rozdał
Słowa Żywe I tłumy je chwyciły.
Potem
Zamknął białe karty.
Czerwona Księga Żywa
Jak wielkie serce na Sercu spoczęła.
„On już w oknie Domu Swego Ojca
stoi l Was błogosławi".
Nie płaczcie więc
Strzeżcie słów z Księgi Żywej
I na barkach swych serc je noście.
Danuta Korzeniowska
Krasnobród 09.04.2005r.

Psalm urodzinowy
Nie zapomnijcie
o mnie
stąd dróg początek
pachnie chlebem
Kukułek przedrzeźniających wiosnę
we wszystkich stronach
Przydrożny świątek
Potakiwał żałośnie
zgrzebny do samych trzewi
Z okna
na oścież
błogosławi
miastu i światu
Nie zapomnijcie
o mnie
w sercu ojczyzny
w jaśminów kantyczce
razowego chleba
zachodzącego słońca czerwieni
świętojańskiej sobótki
nic zapomnijcie
Mam do was
szczegółowo prawo
Br. Janusz Kozłowski
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Modlitwa Ojca Świętego
Modlę się
Byście mogli sypiać
snem bezpiecznym
pośród liści
co nie uschną nigdy
Byście dłonie zziębnięte
ogrzewali dłońmi ciepłymi
i dłońmi przyjaznymi
Byście
słyszeli jak kiełkują
skrzydła ptaków
co bez skrzydeł żyją
Byście
spoglądali słońcu w twarz
i nie mrużyli oczu
Byście
kochali więcej i mocniej
a kwiaty by kwitły
bez deszczu
Byście
pogubili się w liczbach
literach
a odnaleźli w Bogu
I byście
częściej się uśmiechali
do siebie dla siebie
nawzajem
a oczy wasze
w ciemności wiodły
pielgrzymów
do głębs/cj wiary
Uczyniłeś nas
narodem poetów
nauczyłeś czerpać
ze swych zjawień
W Twoim domu
przy via Cassia
sterty listów
w gołębim tańcu
rozsypują metafory
ściegi wzruszonych
paralelizmów
anafory wdzięczności
odmienianej przez
wszystkie przypadki i stany
Wyłaniasz się
ze strzelistych porównań
rzewnych emfaz
jak spod liści
palmowych
jadąc pokornie
na osiołku dziejów
wśród tłumów liter
ścisku wykrzykników
wołając „Hosanna"
pląsających znaków
zapytania
jak i w tym niesfornym wierszyku
spoglądasz na nas Matki oczami
Paulina Fatalska {uczennica LO)

Epitafium
dla Ojca Świętego
Życie upływa niczym zmienna rzeka.
Co wierne toczy potoki żywiołu,
I choć u jej kresu śmierć na nas czeka,
My wciąż trwamy silni swą wiarą,
Która ludzkiego życia jest miarą.
Tak nagle zgasł płomyk życia,
Który umacniał nas swoją światłością.
Ty, Ojcze Święty odchodząc do Pana,
Zgasiłeś niepokój swoją miłością.
Ty jako człowiek wielkiej mądrości,
Otarłeś ciepłą dłonią wiary
Łzy smutku, łzy żalu, zbędne łzy
ciemności.
Bo ludzkie dusze niezniszczalne trwają,
Nawet, gdy kruche ciała konają!
Ta nadzieja leczy me dłonie,
Me serce i oczy i zmęczone skronie.
Dziś nasze serca nie są już w stanie,
Wyrazić ogromu szczerej wdzięczności.
Dziś nasze ciała i nasze dusze
Są pełne ciepłej do Ciebie miłości.
Ty, drogi Ojcze dałeś nam szczęście,
Miłując każdego z nas.
Dałeś nam szansę na lepsze życie.
Dałeś nam cenny miłości czas!
Kamila Roczkowska
ucz. kl. III gimnazjum
w Krasnobrodzie
***
Postać człowieka tak pochylona
Od krzyża bólu zwiędłe ramiona
Na twarzy uśmiech
W sercu cierpienie
On nosił światu Boże zbawienie
„Otwórz drzwi Chrystusowi" - to jego
słowa
On nas prowadził prosto do Boga On nam
pokazał piękno człowieka On nam
wspomniał, że czas ucieka nie znacie dnia
ani tej chwili w której nasz Mesjasz niebo
rozchyli
Żałoba w sercu się snuje
Tak bardzo Ciebie brakuje
Żałość i smutek tak dobrze znany
Ojcze nasz ukochany
„Nie lękaj się" w myśli przebiega
to zdanie
Czy wykonalne jest to zadanie? Bez Ciebie
wszystko nagle się zmienia Dziś już nie
cieszy wiosenna ziemia Ty byłeś zawsze
mój Ojcze drogi Jak dziś bez Ciebie szukać
swej drogi?
Choć Cię już w Ciemną liryptą osadzą
ludzie Twej miłości nigdy nie zdradzą
kochaj nas Ojcze z wysokiego nieba Bo
nam miłości Twojej potrzeba Ty bądź jak
anioł z nieba zesłany Ty lecz na sercu
bolesne rany
Uczennica
kl. LO
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***
Poprzez miłość
Boga czyni widzialnym
przez odwagę staje się
wielkim znakiem czasu,
gdy z gruzów odbudowuje dobro.
I roznieca chybotliwy życia płomyk,
Miłosierny wobec życia człowieka,
w obronie jego praw nieprzejednany.
Magdalena Połgaj
Obrona krzyża
Ojcze Święty
broniłam
jak przykazałeś
i chyba mi się udało
choć walczyłam do utraty
przyjaciół
do ich ostatniej kropli
czci
Zofia Nowacka - Wilczek
***
Mówisz słowa które nie gasną
zbyt dużo w nich światła Tamtej
Gwiazdy
która zapala się na początku dziejów
ocalenia
Twoje słowa są jak chleb
wyjęty z wiejskiego pieca
naznaczony znakiem krzyża ogrzany
ciepłem matczynej dłoni
Twoje słowa zostają jak wyborne
ziarna w pamięci w sercu w czasie
Wacław Buryła

Zabawne sytuacje
Pożegnanie biskupów
Po jednym ze spotkań Papież
pożegnał
polskich
biskupów
słowami znanej pieśni:
"O cześć wam, panowie magnaci!"
Opaleni kardynałowie
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku,
upływającej pod znakiem upałów.
Papież oznajmił, że jej pierwszy
efekt jest już widoczny - opalili się
towarzyszący mu kardynałowie.
Jan Paweł - Pawiowi
Podczas pierwszej pielgrzymki do
Niemiec zebranym na mszy tak
spodobały się cytowane przez
Papieża słowa św. Pawła, że
przerwali mu i zaczęli bić brawo.
Kiedy Ojciec Święty znów doszedł
do głosu, przerywając przygotowaną
mowę, stwierdził: "Dziękuję w
imieniu świętego Pawła".

18

Listopad 2005

Tekst testamentu Jana Pawła II
W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

świętej Piętrowej Stolicy.

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan
wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) - te
słowa przypominają mi ostateczne
wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy
Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i
pragnę, aby wszystko, co składa się na
moje ziemskie życie, przygotowało mnie
do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi,
ale tak jak wszystko, również i tę chwilę
oddają w ręce Matki mojego Mistrza:
totus Tuus. W tych samych rękach
matczynych zostawiam wszystko i
Wszystkich, z którymi związało mnie
moje życie i moje powołanie. W tych
Rękach zostawiam nade wszystko
Kościół, a także mój Naród i całą
ludzkość.
Wszystkim
dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę
także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże
okazało się większe od mojej słabości i
niegodności.

24.11.-l. III.1980.
Również w ciągu tych rekolekcji rozważałem prawdę o Chrystusowym kapłaństwie w perspektywie owego Przejścia,
jakim dla każdego z nas jest chwila jego
śmierci. Rozstania się z tym światem - aby
narodzić się dla innego, dla świata przyszłego, którego znakiem decydującym,
wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.

W czasie rekolekcji przeczytałem raz
jeszcze testament Ojca Świętego Pawła
VI. Lektura ta skłoniła mnie do napisania
niniejszego testamentu.
Nie pozostawiam po sobie własności,
którą należałoby zadysponować. Rzeczy
codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania.
Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad
tymi sprawami czuwał ks. Stanisław,
któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc. Wszystkie zaś
inne podziękowania zostawiam w sercu
przed Bogiem Samym, bo trudno je tu
wyrazić.
Co do pogrzebu, powtarzam te same
dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty
Paweł VI. (dodatek na marginesie: Grób w
ziemi, bez sarkofagu. 13.111.1992). O
miejscu niech zdecyduje Kolegium
Kardynalskie i Rodacy.
"Apud Dominum Misericordia et copiosa
apud Eum redemptio"
Jan Paweł pp. II
Rzym,6.III.1979.
Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy.
5.III.1990.
Wyrażam najgłębszą ufność, że przy całej
mojej słabości Pan udzieli mi każdej łaski
potrzebnej, aby sprostać wedle Jego Woli
wszelkim zadaniom, doświadczeniom i
cierpieniom, jakich zechce zażądać od
swego sługi w ciągu życia. Ufam też, że
nie dopuści, abym kiedykolwiek przez
jakieś swoje postępowanie: słowa,
działanie lub zaniedbanie działań, mógł
sprzeniewierzyć się moim obowiązkom na
tej

Odczytałem więc zeszłoroczny zapis
mojego testamentu, dokonany również w
czasie rekolekcji - porównałem go z
testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Pawła VI, z tym wspaniałym
świadectwem o śmierci chrześcijanina i
papieża - oraz odnowiłem w sobie świadomość spraw, do których sporządzony
przeze mnie (w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.111.1979 się odnosi.
Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko tyle,
że z możliwością śmierci każdy zawsze
musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i
Sędzią - a zarazem Odkupicielem i Ojcem.
Więc i ja liczę się z tym nieustannie,
powierzając ów decydujący moment
Matce Chrystusa i Kościoła - Matce mojej
nadziei.
Czasy,
w
których
żyjemy,
są
niewymownie trudne i niespokojne.
Trudna także i nabrzmiała właściwą dla
tych czasów próbą - stała się droga
Kościoła, zarówno Wiernych jak i
Pasterzy. W niektórych krajach, (jak np. w
tym, o którym czytałem w czasie
rekolekcji). Kościół znajduje się w okresie
takiego prześladowania, które w niczym
nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej
je
przewyższa
co
do
stopnia
bezwzględności i nienawiści. Sanguis
Martyrum - semen Christianorum. A prócz
tego - tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i
w tym kraj w którym żyjemy...
Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na
Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak
mam zakończyć moje ziemskie życie i
pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus
Tuus przez Niepokalaną. Przyjmując już
teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi
laskę owego ostatniego Przejścia czyli
Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną
dla tej największej sprawy, której staram
się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich
narodów i ludów (wśród nich serce w
szczególny sposób się zwraca do mojej
ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które
szczególnie mi powierzył - dla sprawy
Kościoła, dla chwały Boga Samego.

Niczego więcej nie pragnę dopisać do tego,
co napisałem przed rokiem - tylko wyrazić
ową gotowość i ufność zarazem, do jakiej
niniejsze rekolekcje ponownie mnie
usposobiły.
Jan Paweł pp. II
5.III.1982
W ciągu tegorocznych rekolekcji przeczytałem (kilkakrotnie) tekst testamentu z 6.III.
1979. Chociaż nadal uważam go za
prowizoryczny (nie ostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje.
Niczego (na razie) nie zmieniam, ani też
niczego nie dodaję, gdy chodzi o dyspozycje
w nim zawarte.
Zamach na moje życie z 13.V.1981 w
pewien sposób potwierdził słuszność słów
zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r.
(24.11-l.III).
Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach - i pozostaję nadal do
dyspozycji mojego Pana, powierzając się
Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus
Tuus).
Jan Paweł pp. II
5.111.1982.
Ps. W związku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III. 1979 (o miejscu m. in. pogrzebu) "niech zdecyduje Kolegium
Kardynalskie i Rodacy" - wyjaśniam, że
mam na myśli Metropolitę Krakowskiego
lub Radę Główną Episkopatu Polski Kolegium Kardynalskie zaś proszę, aby
ewentualnym prośbom w miarę możności
uczynili zadość.
l .111.1985 (w czasie rekolekcji):
Jeszcze - co do zwrotu "Kolegium Kardynalskie i Rodacy": "Kolegium Kardynalskie" nic ma żadnego obowiązku pytać w
tej sprawie "Rodaków", może jednak to
uczynić, jeśli z jakichś powodów uzna za
stosowne.
JPII
Rekolekcje jubileuszowego roku 2000 (l 2.18.III.) (do testamentu)
l. Kiedy w dniu 16.października 1978
konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła
II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
powiedział do mnie: "zadaniem nowego
papieża będzie wprowadzić Kościół w
Trzecie Tysiąclecie". Nie wiem, czy
przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z
pewnością był sens tego, co wówczas
usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek,
który przeszedł do historii jako Prymas
Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem
świadkiem Jego posłannictwa. Jego
heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i
Jego zwycięstwa. "Zwycięstwo, kiedy
przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez
Ciąg dalszy na str. 19
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związków
kombatanckich,
strażacy,
uczniowie ze szkół z terenu miasta i gminy
Krasnobród, delegacje zakładów pracy i
instytucji
oraz
licznie
zgromadzeni
mieszkańcy miasta, gminy i parafii
Krasnobród.
Uroczystości
pogrzebowe
uświetnili swoim śpiewem i muzyką Chór
Parafialny i Orkiestra Dęta z Krasnobrodu.
Po mszy św. wszyscy udali się pod
pomnik Jana Pawła II, gdzie wartę honorową
pełnili harcerze oraz strażacy. Pod pomnikiem otoczonym dużą ilością płonących
zniczy wszyscy modlili się za duszę
zmarłego Jana Pawła II. Następnie uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie zaprezentowali
krótki program poetycki. Na zakończenie
uroczystości, w hołdzie Ojcu Świętemu,
licznie
zgromadzone
delegacje:
kombatantów, strażaków, szkół, instytucji i
zakładów pracy z terenu gminy Krasnobród
złożyły wiązanki i bukiety biało-żółtych
kwiatów.

Podobnie jak w całej Polsce i świecie,
również w Krasnobrodzie ludzie jednoczyli
się w modlitwach w intencjach Ojca
Świętego. Początkowo modląc się o jego
zdrowie, a po Jego śmierci za Jego duszę.
Modlono się w kościele, kaplicach, przy
pomniku Jana Pawła II, w szkołach i
domach. Hołd Ojcu Świętemu oddawano
jednocząc się nie tylko przez modlitwę, ale
również poprzez zapalanie zniczy przy
pomniku Papieża i budynku ZSO, składanie
kwiatów, wywieszanie flag papieskich i
narodowych przepasanych kirem, zapalanie
świeczek w oknach domów, czy też gaszenie
świateł w mieszkaniach w godzinie śmierci
Jana Pawia l!.
Zakończeniem okresu intensywnych
modlitw w intencji Ojca Świętego były
uroczystości żałobne, które odbyty się w
Krasnobrodzie, w dniu pogrzebu Ojca
Świętego Jana Pawła II, czyli w dniu 8
kwietnia 2005r.

Zorganizowano je w godzinach rannych, tak
aby mieszkańcy naszej lokalnej społeczności
mogli w nich uczestniczyć, a następnie
zdążyć jeszcze do swoich domów i obejrzeć
bezpośrednią transmisję z uroczystości
pogrzebowych odbywających się w Rzymie.
Krasnobrodzkie uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w intencji Ojca Świętego, którą
sprawował i ks. prałat Roman Marszalec
oraz ks. Krzysztof Maj, który wygłosił
również homilię. Msza św. została odprawiona, podobnie jak podczas wielkich uroczystości religijnych w Krasnobrodzie, nie w
kościele, ale na powietrzu, przy ołtarzu
usytuowanym na podium. Podobnie też jak
na wielkie święta religijne na plac
przykościelny przybyły rzesze ludzi, by tutaj
modlić się w intencji Ojca Świętego. We
mszy
św.
uczestniczyli:
władze
samorządowe
Krasnobrodu,
poczty
sztandarowe szkół i

Ciąg dalszy ze str. 18

Chyba już większość z nich Pan Bóg powołał
do Siebie - Tych, którzy jeszcze znajdują się po
3. Jak co roku podczas rekolekcji odczytałem tej stronie, niech słowa tego testamentu
mój testament z dnia 6.111.1979. Dyspozycje w przypomną, wszystkich i wszędzie, gdzienim zawarte w dalszym ciągu podtrzymuję. To, kolwiek się znajdują.
co wówczas a także w czasie kolejnych
rekolekcji
zostało
dopisane,
stanowi W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania
odzwierciedlenie trudnej i napiętej sytuacji Piotrowej posługi "in medio Ecciesiae"
ogólnej, która cechowała lala osiemdziesiąte. doznałem życzliwej i jakże owocnej współpracy
Od jesieni roku 19S9 sytuacja ta uległa zmianie. wielu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i
Ostatnie dziesięciolecie ubiegłego stulecia Biskupów, wielu kapłanów, wielu osób
wolne było od dawniejszych napięć, co nic zakonnych - Braci i Sióstr - wreszcie bardzo
znaczy, że nie przyniosło z sobą nowych wielu osób świeckich, ze środowiska kurialproblemów i trudności. Niech będą dzięki Bożej nego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej
Opatrzności w sposób szczególny za to, że oraz spoza tych środowisk.
okres tzw. "zimnej wojny" zakończył się bez
zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego Jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią
niebezpieczeństwo w minionym okresie wisiało wszystkich na świecie Episkopatów, z którymi
spotykałem się w rytmie odwiedzin "ad limina
nad światem.
Apostolorum"? Jakże nie pamiętać tylu Braci
4. Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia "in chrześcijan - nie katolików? A rabina Rzymu? i
innych
przedstawicieli
religii
mcdio Eccicsiae", pragnę raz jeszcze wyrazić tylu
wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar pozachrześcijańskich ? A ilu przedstawicieli
Soboru Watykańskiego II, którego wraz z świata kultury, nauki, polityki, środków
całym Kościołem - a w szczególności z całym przekazu?
Episkopatem - czuje się dłużnikiem. Jestem
przekonany, że długo Jeszcze dane będzie 6. W miarę, jak zbliża się kres mego ziemnowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, skiego życia, wracam pamięcią do jego
jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował. początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry
Jako Biskup, który uczestniczył w soborowym (której nic znałem, bo zmarła przed moim
wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie
pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej
wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów
przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję ze szkoty podstawowej, z gimnazjum, z
Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy
wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lal pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w
Niegowici, i krakowskiej św. Floriana. do
mego pontyfikatu.
akademickiego,
do
"In medio Eccicsiae"... od najmłodszych lat duszpasterstwa
biskupiego powołania - właśnie dzięki środowiska... do wielu środowisk... w KraSoborowi - dane mi było doświadczyć bra- kowie. w Rzymie... do osób, które Pan mi
terskiej wspólnoty Episkopatu. Jako kapłan szczególnie powierzył - wszystkim pragnę
Archidiecezji Krakowskiej doświadczyłem, powiedzieć jedno: "Bóg Warn zapłać"!
czym jedt braterska wspólnota prezbiterium Sobór zaś otworzył nowy wymiar lego "In manus Tuas, Domine, commendo spiritum
meum".
doświadczenia.
A.D.
17.III.2000.
5. Ileż osób winien bym tutaj wymienić?

Maryję" - zwykł był powtarzać Prymas
Tysiąclecia słowa swego Poprzednika kard.
Augusta Hlonda.
W ten sposób zostałem poniekąd przygotowany
do zadania, które w dniu 16. października 197S
r. stanęło przede mną.
W chwili, kiedy piszę te słowa jubileuszowy
Rok 2000 stał się już rzeczywistością, która
trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. została otwarta
symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w
Bazylice św. Piotra, z kolei u św. Jana na
Luteranie, u Matki Bożej Większej (S.Maria
Maggiore) - w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia
Brama Bazyliki św. Pawła "za murami". To
ostatnie wydarzenie ze względu na swój
ekumeniczny charakter szczególnie zapisało się
w pamięci.
2. W miarę jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa
się naprzód. z dnia na dzień i z miesiąca na
miesiąc, zamyka się za nami dwudziesty wiek, a
otwiera wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków
Opatrzności dane mi było żyć w tym trudnym
stuleciu, które odchodzi do przeszłości, a w
roku. w którym wiek mego życia dosięga lat
osiemdziesięciu ("octogcsima adveniens"),
należy pytać, czy nic czas powtórzyć za
biblijnym Symeonem "Nuncdimittis"?
W dniu 13. maja 1981 r.. w dniu zamachu na
Papieża podczas audiencji na placu św. Piotra,
Opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła
mnie od śmierci. Ten, który Jest jedynym
Panem Życia i śmierci, sam mi to życie
przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd
ono jeszcze bardziej do Niego należy. Ufam, że
On Sam pozwoli mi rozpoznać, dokąd mam
pełnić tę posługę, do której mnie wezwał w
dniu 16.października 1978. Proszę Go, ażeby
raczył mnie odwołać wówczas, kiedy Sam
zechce. "W życiu [ śmierci do Pana należymy...
Pańscy Jesteśmy" (por. Rz 14, K). Ufam też, że
dokąd dane mi będzie spełniać Piętrową
posługę w Kościele, Miłosierdzie Boże zechce

M. Czapla
Fotoreportaż str. 20

użyczać mi sił do tej posługi nieodzownych.
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