
Nr 32(920)   *Tygodnik Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego na Os. Oficerskim w Krakowie*  25 wrze�nia 2016

�wiêci Archanio³owie

Pierwsze miejsce w�ród Archanio-
³ów ma Micha³. Wed³ug tradycji chrze-
�cijañskiej i ¿ydowskiej, kiedy Lucyfer
zbuntowa³ siê przeciwko Bogu i sk³oni³
do buntu czê�æ anio³ów, wówczas �w.
Micha³ mia³ wyst¹piæ jako pierwszy prze-
ciwko niemu z okrzykiem "któ¿ jak Bóg!".
Na kartach Pisma �wiêtego - Starego i
Nowego Testamentu - wymieniany jest
piêciokrotnie, w Ksiêdze Daniela nazwa-
ny jest "jednym z przedniejszych ksi¹-
¿¹t nieba" oraz obroñc¹ ludu izraelskie-
go. �w. Jan w Apokalipsie okre�la go jako
stoj¹cego na czele duchów niebieskich i
walcz¹cego z szatanem, �w. �w. Micha³
pojawia siê w pi�miennictwie wczesno-
chrze�cijañskim. Uchodzi tam za ksiê-
cia anio³ów, Archanio³a, któremu Bóg po-
wierzy³ zadania wymagaj¹ce szczegól-
nej si³y. Wstawia siê za lud�mi u Boga,
stoi przy umieraj¹cych, a potem towa-
rzyszy duszom w drodze do nieba. Z tego
tytu³u jest on patronem kaplic cmentar-
nych, a w XII w. przedstawiany jest z
wagami do odmierzania dobrych uczyn-
ków.

Archanio³ Micha³ jest patronem
z³otników i rytowników, ¿o³nierzy, apte-
karzy, krawców, szklarzy, malarzy, pie-
karzy, tokarzy, kupców, konstruktorów
wag, pracowników banków, wzywany jest
tak¿e w przypadku b³yskawic i niepogo-
dy. Jest równie¿ patronem umieraj¹cych
i ich orêdownikiem na S¹dzie. Przedsta-
wia siê go jako rycerza z mieczem we
wzniesionej prawej rêce, w zbroi, z
oszczepem, z pokonanym i zwi¹zanym
szatanem w postaci smoka u stóp, na
tarczy napis  Deus - "Któ¿ jak Bóg".

Imiê Gabriel w Starym Testamen-
cie wystêpuje dwa razy, w Ksiêdze
Daniela. W Nowym Testamencie Gabriel
uwa¿any jest za szczególnego opieku-
na �wiêtej Rodziny. Najpierw powiado-
mi³ Zachariasza o narodzinach Jana
Chrzciciela, potem zwiastowa³ Naj�wiêt-
szej Maryi Pannie narodzenie Pana Je-
zusa. To Gabryiel pojawi³ siê równie¿ w
snach �w. Józefa, powiadamiaj¹c go
najpierw o macierzyñstwie Maryi, potem
ostrzegaj¹c przed Herodem i wreszcie
nakazuj¹c mu wróciæ do Nazaretu. Za-
pewne �w. Gabriel by³ obecny przy zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa oraz przy
Jego wniebowst¹pieniu.

Papie¿ Pius XIl w 1951 r. og³osi³
Archanio³a Gabriela patronem telegrafu,
telefonu, radia i telewizji. Jest równie¿
patronem dorêczycieli i urzêdników
pocztowych, pos³añców, kolekcjonerów
znaczków pocztowych, ³¹czno�ciowców
i korespondentów prasowych. Najczê-
�ciej przedstawiany jest jako m³odzie-
niec w bia³ych szatach, ze skrzyd³ami,
w scenie Zwiastowania.

29 wrze�nia �wiêtujemy dzieñ Archanio³ów: Micha³a, Rafa³a i Gabriela, którym Bóg powierzy³ specjal-
ne misje wobec ludzi. Archanio³owie nigdy nie byli lud�mi, jednak zaliczani s¹ do �wiêtych. W Ko�ciele
Katolickim otaczamy kultem liturgicznym tylko trzem - �w. Micha³owi, �w. Gabrielowi i �w. Rafa³owi, ponie-
wa¿ tylko o tych Archanio³ach mamy wyra�ne �wiadectwo w Pi�mie �wiêtym.

Imiona Archanio³ów wskazuj¹ na ich powi¹zanie z Bogiem. Okre�laj¹ równie¿ istotê misji pe³nionej
przez nich z woli Bo¿ej. Micha³ - z hebrajskiego Mika´el znaczy - "któ¿ jak Bóg" (tzn. któ¿ mo¿e równaæ siê
z Bogiem?). Imiê Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - sk³ada siê z dwóch wyrazów: geber - silny oraz el - Pan
Bóg. Imiê to t³umaczone jest wiec jako "m¹¿ Bo¿y", "wojownik Bo¿y". Rafa³ to równie¿ imiê pochodzenia
hebrajskiego Rapha´el i oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg uleczy³".

Archanio³ Rafa³ znany jest przede wszystkim z Ksiêgi Tobiasza, w której
czytamy, jak¹ opiek¹ otoczy³ Tobiasza w czasie podró¿y do Persji, a po powro-
cie do domu wyjawi³ Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafa³, jeden z
siedmiu anio³ów, którzy stoj¹ w pogotowiu i wchodz¹ przed majestat Pañski".

Archanio³ Rafa³ czczony jest jako patron chorych, pielgrzymów i podró¿-
nych oraz aptekarzy, górników, dekarzy, marynarzy, emigrantów, wzywany w
przypadku choroby oczu i zarazy. Pod koniec �redniowiecza zaczêto uwa¿aæ
Rafa³a za opiekuna podró¿nych. Jest przedstawiany najczê�ciej jako Anio³ Stró¿
czuwaj¹cy nad krokami ludzi.

Ksi¹¿ê niebieski, �wiêty Michale,
Ty sprawy ludzkie k³adziesz na szale;

W dzieñ s¹du Boga na trybunale
B¹d� mi patronem, �wiêty Michale.
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Aby�my byli jedno...
Od wielu lat zwyczajem naszej Parafii jest

przeprowadzenie krótkiego wywiadu z kap³anami
rozpoczynaj¹cymi u nas pos³ugê duszpastersk¹.
W tym roku witamy ksiêdza Mariusza Wojdana, który
w dzisiejszym numerze opowie o swoim dzieciñstwie,
powo³aniu i odkrywaniu Pana Boga.

Redaktor: Zanim Ksi¹dz zosta³
ksiêdzem urodzi³ siê... (gdzie, kiedy),
by³ oczywi�cie ch³opcem, synem,
bratem, koleg¹, uczniem - jakim? Co
lubi³ robiæ, jak siê bawi³?

Ks. Mariusz: Moim rodzinnym
miastem jest Kraków, a dok³adnie Nowa
Huta. Urodzi³em siê w 1977 roku i zo-
sta³em ochrzczony w piêknym cyster-
skim klasztorze w Mogile. Szybko jed-
nak, z racji mieszkaniowych, miejscem
dzieciñstwa sta³y siê Bieñczyce. To w³a-
�nie w Arce Pana, przygotowa³em siê
do spowiedzi i I Komunii �wiêtej.

Mam dwójkê rodzeñstwa i jako
najstarszy musia³em �zawsze mieæ na
oku� m³odszych braci. I choæ mo¿e cza-
sem budzi³a siê z tego powodu irytacja,
zniecierpliwienie, to jednak uczy³o od-
powiedzialno�ci oraz pos³uszeñstwa
wobec woli rodziców. Oczywi�cie �z
posiadania rodzeñstwa� wyp³ywa³o wie-
le plusów. Wspólna zabawa, gra zespo-
³owa, odkrywanie podobnych zaintere-
sowañ czy codzienne podwórkowo-blo-
kowe ¿ycie.

Szkolna rzeczywisto�æ przycho-
dzi³a stosunkowo ³atwo, wiêc zostawa-
³o sporo czasu rozwijanie pasji sporto-
wych. Na bazie fascynacji NBA szybko
przysz³y treningi koszykówki w KS �Hut-
niku�, pó�niej tenis sto³owy przy BKS
�Wanda�. Z harcerskimi przygodami roz-
poczyna³y siê równie¿ pierwsze górskie
wêdrówki�

 
Kiedy� Pan wyrzek³ Twe imiê.

Jak to by³o z us³yszeniem Bo¿ego za-
proszenia i pozostawieniem "barki
na brzegu"?

Moje powo³anie rozwija³o siê z
pewno�ci¹ w blisko�ci o³tarza. W kla-
sie trzeciej rozpocz¹³em pos³ugê mini-
stranck¹, któr¹ realizowa³em przez ca³¹
szko³ê podstawow¹.  Natomiast w szko-
le �redniej po kursie w mistrzejowickiej
parafii �w. Maksymiliana Kolbego, zo-

sta³em lektorem. Pos³u-
ga ta uwra¿liwia³a na
obecno�æ S³owa Bo¿ego
w moim ¿yciu. Jednocze-
�nie rozwija³a siê moja
droga oazowa. Przez ca-
³oroczn¹ formacjê w Ru-
chu �wiat³o-¯ycie dope³nian¹ przez wa-
kacyjne rekolekcje mog³em pog³êbiaæ
moj¹ osobist¹ relacjê z Bogiem, a jed-
nocze�nie do�wiadczaæ roli wspólnoty
w kszta³towaniu swojej to¿samo�ci wia-
ry. Istotn¹ rolê w tym czasie krystalizo-
wania siê g³osu powo³ania odegra³ ks.
Wies³aw Czubernat, który w Czy¿ynach
by³ naszym lektorskim i oazowym opie-
kunem w latach 1994-96. Przez swoj¹
postawê pe³n¹ otwarto�ci, dialogu, ofiar-
no�ci oraz dyspozycyjno�ci inspirowa³
do rozeznania takiej postawy �bycia dla
innych�� To on równie¿ zawióz³ mnie
po raz pierwszy do seminarium oraz to-
warzyszy³ i wspiera³ przez seminaryjne
lata.

Niezwykle istotnym aspektem
kszta³towania mojego powo³ania by³a
równie¿ postawa mamy, która ofiarowa-
³a g³os swego serca w mojej intencji oraz
towarzyszy³a swoj¹ modlitewn¹ opiek¹.

 
Przyszed³ dzieñ �wiêceñ ka-

p³añskich. Jaki moment tej uroczy-
sto�ci najmocniej zapisa³ siê w Ksiê-
dza sercu i pomaga w umacnianiu
powo³ania?

Dzieñ �wiêceñ zapisa³ siê u mnie
pod pamiêtn¹ dat¹ � 8 czerwca 2002
roku. To liturgiczne wspomnienie �w.
Jadwigi Królowej. To �wiêta, której ¿ycie
i dzia³alno�æ zwi¹zane by³y w Wawel-
skim Wzgórzem. To �wiêta, która po-
trafi³a harmonijnie po³¹czyæ swoje ¿ycio-
we powo³anie z g³êbokim ¿yciem religij-
nym, która by³a niezwykle otwarta na
ka¿dego cz³owieka, szczególnie potrze-
buj¹cego. By³a wiêc szczególn¹ �pa-
tronk¹� tej naszej kap³añskiej konsekra-
cji. A z pewno�ci¹ najbardziej przejmu-

j¹cym i zapadaj¹cym w pamiêæ momen-
tem by³a Litania do Wszystkich �wiê-
tych, podczas której w postawie prostra-
cji, le¿¹c na katedralnej posadzce w
ca³kowitym uni¿eniu i oddaniu, otwiera-
li�my siê na g³os Pana. To do�wiadcze-
nie promieniowa³o na kolejne kap³añskie
lata i pozostaje aktualne i dzi�. Aby po-
stawa s³u¿by oraz osobistej wiêzi z Mi-
strzem i Nauczycielem, kszta³towa³a
kap³añstwo�

Pierwsze kroki w kap³añskiej
pos³udze s¹ zapewne i radosne, i
trudne. Co radowa³o serce, a co na-
pawa³o obaw¹?

Moje pierwsze kap³añskie lata, to
pos³uga w parafii Narodzenia �w. Jana
Chrzciciela w Choczni. To parafia, która
wyda³a wielu wspania³ych kap³anów: ks.
bpa Józefa Guzdka, ks. prof. Edwarda
Stañka, ks. dra Czes³awa Skowrona, ks.
dra Tomasza Chmurê. Poprzeczka na
starcie mojej parafialnej pracy postawio-
na by³a wysoko, ale jak siê okaza³o,
uda³o siê sprostaæ postawionym przede
mn¹ zadaniom.

Z pewno�ci¹ radosnym do�wiad-
czeniem by³ pe³en entuzjazmu odzew
dzieci i m³odzie¿y na ró¿norodne mo¿li-
wo�ci parafialnego zaanga¿owania. Roz-
wój s³u¿by liturgicznej � ministrantów i
lektorów, podbudowany szkoln¹ kate-
chez¹ w szkole podstawowej i gimna-
zjum, mobilizowa³ do szukania ró¿no-
rodnych sposobów na integracjê tego
�rodowiska i ciekawych sposobów spê-
dzania wolnego czasu. Równolegle two-
rzenie wspólnoty oazowej i scholii m³o-
dzie¿owej da³o szansê dla licznych gim-
nazjalistów. c.d. na str. 3



Przygotowywanie parafialnych
przedstawieñ, kolêdowania po ulicach
parafii kilkudzieciêciu poprzebieranych
osób z instrumentami, wspólne andrzej-
kowe i karnawa³owe zabawy, wakacyj-
ne wyjazdy oraz przygotowanie i opra-
wa wszystkich parafialnych wydarzeñ �
to wszystko zachêca³o i integrowa³o
kolejne osoby. Do tego stopnia, ¿e po
trzech latach w grupie znalaz³o siê po-
nad 120 osób.

 
Bóg przemawia do nas przez

Piêkno. Gdzie Ono najbardziej prze-
mawia do Ksiêdza?

Z pewno�ci¹ najbardziej przez
piêkno stworzonego �wiata. Od pocz¹t-
ku szko³y �redniej coraz chêtniej wyry-
wa³em siê z nowohuckiego blokowiska,
aby z namiotem poznawaæ najpierw
Beskidy, Góry �wiêtokrzyskie i Biesz-
czady, by wreszcie dotrzeæ tatrzañskie
granity. Do�wiadczenie piêkna i maje-
statu gór, odkrywanie w nich ��ladów
palców� Stwórcy, mobilizowa³o najpierw
do tradycyjnych wêdrówek, pó�niej do
doskonalenia umiejêtno�ci wspinaczko-
wych, wreszcie do eksplorowania wnê-
trza gór w ramach speleologii�

 
Gdy pozostaje chwila wolnego

czasu, co jest Ksiêdza najmilszym
zajêciem?

Zgodnie z poprzednim punktem
pierwszorzêdn¹ pasj¹ pozostaj¹ góry,
bez wzglêdu na porê dnia i roku. Mam
bowiem za sob¹ wiele górskich wêdró-
wek, wiele niezwyk³ych letnich i zimo-
wych wschodów, czy zachodów s³oñca.
to przez lata pobytu na nowotarskiej
parafii do mojej tradycji nale¿a³o przy-
witanie Nowego Roku na którym� z ta-
trzañskich szczytów. I tak najpierw
przez dwa lata by³ to Giewont, a pó�niej
�winica, Ko�cielec i ostatnio ponownie
�winica. W zimowym czasie dochodzi
do tego pasja narciarska, jazda na snow-
boardzie oraz na skitourach.

Istotn¹ rolê w kreowaniu wolnego
czasu pozostaje równie¿ sport. I tak z
dzieciñstwa pozosta³ sentyment do ko-
szykówki i tenisa sto³owego. Choæ obec-
nie najwiêcej czasu po�wiêcam na grê
w tenisa ziemnego.

 
Idea³ �wiêto�ci - który ze �wiê-

tych czy b³ogos³awionych jest wg
Ksiêdza najpe³niejsz¹ realizacj¹
tego idea³u?

Z pewno�ci¹ ka¿dy z b³ogos³awio-
nych i �wiêtych niesie istotne przes³a-
nie do budowania osobistego wzorca.
Dla mnie jednak szczególnie dwie po-
stacie s¹ dominuj¹ce. Postaæ b³ogos³a-
wionego Piotra Frassatiego, jako ³¹cz¹-
cego mi³o�æ do gór z m³odzieñcz¹ fan-
tazj¹, rado�ci¹ Ewangelii i gorliwo�ci¹
niesienia pomocy innym. Góry by³y jego
najwiêksz¹ pasj¹ - wyzwaniem, rado-
�ci¹, ale te¿ sposobem przybli¿ania siê
do Boga. Tak pisa³ w jednym ze swych
listów: �Wspinaczki alpejskie maj¹ w
sobie tê dziwn¹ magiê, ¿e powtarzane
tyle razy i tak do siebie podobne nigdy
siê nie nudz¹. Dziêkujê Ci, Bo¿e, ¿e
da³e� mi poznaæ góry. Dziêkujê wam,
góry, ¿e da³y�cie mi poznaæ Boga�.

Drugi �wiêty to Jan Pawe³ II, który
pozostaje niedo�cig³ym wzorem realiza-
cji kap³añskiego powo³ania. �wiêto�ci
przepe³nionej normalno�ci¹, wra¿liwo-
�ci¹, pracowito�ci¹, ale i sportem, gó-
rami, byciem dla drugiego cz³owieka�

 
Jest Ksi¹dz z Nami od niedaw-

na. Z pewno�ci¹ nasuwaj¹ siê Ksiê-
dzu ju¿ pierwsze my�li o naszej Pa-
rafii. Jakie s¹ pierwsze odczucia,
spostrze¿enia, mo¿e co�, co zasko-
czy³o czy zaniepokoi³o? Proszê po-
dzieliæ siê z nami pierwszymi wra-
¿eniami po przybyciu do nas.

Bardzo pozytywnym do�wiadcze-
niem jest ciep³e i ¿yczliwe przyjêcie
przez parafiê. Zarówno ks. Proboszcz,
siostry Józefitki, jak i parafianie okazuj¹
wiele zaufania, serdeczno�ci i woli

wspó³pracy. Szczególn¹ rado�ci¹ s¹
wra¿enia pierwszych tygodni w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa
Sportowego. Prowadz¹c katechezy w
klasach szko³y podstawowej uda³o siê
nawi¹zaæ bardzo dobry kontakt z ucznia-
mi, co owocuje równie¿ dobrym odze-
wem na zaproszenie do grup parafial-
nych � do ministrantów oraz scholii.
Zarówno nowozaproszeni, jak i dzia³a-
j¹cy ju¿ w tych grupach, skorzystali ju¿
z sobotniej propozycji wyjazdowej i od-
wiedzili z nami Podhale.

Dziêkujê przy tej okazji wszystkim
Rodzicom za zaufanie, ¿e ich dzieci
znajd¹ przy parafii mo¿liwo�ci warto�cio-
wego i twórczego spêdzania czasu oraz
osobistej formacji.

Bardzo dziêkujê Ksiêdzu za roz-
mowê. ̄ yczê owocnej i b³ogos³awio-
nej pracy w naszej Parafii. Szczê�æ
Bo¿e!

Wywiad przeprowadzi³a
Joanna Wilkoñska
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PONIEDZIA£EK  26.09.16
  8.00   + Marian Gruca � od rodziców
18.00 + Helmut Rojek � 2 rocz. �mierci

WTOREK  27.09.2016
  8.00 + Jerzy � miesi¹c po �mierci
18.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

w czasie wakacji z pro�b¹ o Bo¿e
b³. i dalsz¹ opiekê opatrzno�ci
Bo¿ej dla Haliny i Zofii

�RODA 28.09.2016
  8.00  + Marian Gruca � od brata

Stanis³awa z rodzin¹
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 29.09.2016
  8.00
18.00 W intencji Agnieszki, Asi, Rafa³a

i ca³ej rodziny � dziêkczynna z
pro�b¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo

PI¥TEK 30.09.2016
  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 O Bo¿e b³. i zdrowie dla Teresy

Kisiel z okazji imienin
SOBOTA 01.10.2016

PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA
 8.00 O opiekê �w. Jana Paw³a II nad

nasz¹ Parafi¹
18.00  + Waldemar Lewandowski

w 11 rocz. �mierci
NIEDZIELA 02.10.2016

  8.00 + Marian Gruca
  9.30 + Stanis³aw Bodziony w 25 rocz.

�mierci i + Kazimierz ¯ak
w 11 rocz. �mierci

11.00 + Maria, Stanis³aw B³achut
12.00 1) Za niedawnych nowo¿eñców

Magdalenê i Paw³a o Bo¿e b³. na
wspólne ¿ycie
2) Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Zdzis³awa i Wies³awy Sio³o
w 35 rocz. �lubu

13.00  + Henryk Kusiewicz w 1 rocz. �m.
� od najbli¿szej rodziny
i pracowników Henpol

18.00 Ró¿e Ró¿añcowe

INTENCJE MSZY �W.
26.09.2016 - 02.10.2016

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥

Nasza Parafia oczami kleryka...
Na sta³e w formacjê przysz³ych kap³anów, wpisuje siê odbycie po czwartym

roku studiów, miesiêcznej praktyki duszpasterskiej na terenie jednej z parafii na-
szej Archidiecezji. Dokumenty Ko�cio³a mówi¹ o tym, ¿e alumni teoretyczn¹ wie-
dzê dotycz¹c¹ pe³nienia apostolstwa, powinni wykorzystywaæ w zastosowaniach
praktycznych, to jest w okre�lonych formach pos³ugi duszpasterskiej. Pierwszeñ-
stwo daje siê parafii, która jest  ¿ywym �rodowiskiem, w którym przyszli kap³ani
stan¹ wobec specyficznych problemów swej pos³ugi w ró¿nych dziedzinach i spe-
cjalizacjach (Pastores dabo vobis, 58).

Zosta³em wiêc pos³any do Parafii Bo¿ego Mi³osierdzia. Dwa wyj¹tkowe fakty:
pierwszy - ¿e jest to rok szczególny, bo to Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia,
a tak¿e drugi - ¿e patronem mojego  rocznika jest b³. Micha³ Sopoæko � spowiednik
i duchowy kierownik �w. Siostry Faustyny, jeszcze bardziej podkre�li³y  przywilej,
jakim zosta³em obdarzony pos³uguj¹c w tej parafii, w³a�nie pod wezwaniem Mi³o-
sierdzia Bo¿ego. Oprócz pos³ugi przy o³tarzu, mog³em zdobywaæ do�wiadczenie
katechetyczne, prowadz¹c zajêcia religii w Gimnazjum nr 5 pod czujnym okiem
Pani Bo¿eny Filas-Dani³o�, do�wiadczonej i pe³nej profesjonalizmu katechetki, która
nie tylko nauczaniem, ale tak¿e swoj¹ postaw¹ i �wiadectwem przekazuje m³o-
dzie¿y g³ówne prawdy naszej wiary, jak równie¿ zapoznawaæ siê z prac¹ w kance-
larii parafialnej oraz duszpasterstwem rozmaitych grup dzia³aj¹cych w parafii.

Parafia, która nie tylko z nazwy jest parafi¹ Mi³osierdzia, ale tak¿e realizuje
mi³osierdzie w codziennym dawaniu siebie innym. Na sta³e w mojej pamiêci pozo-
stanie dzia³alno�æ parafialnego zespo³u  Caritas, to �wiadectwo chrze�cijañskiego
mi³osierdzia, które wyra¿a siê w ofiarnej s³u¿bie na rzecz ludzi starszych, chorych
i samotnych. Od codziennego wydawania i roznoszenia obiadów do parafian, jak
równie¿ bezp³atne porady lekarskie czy udzielanie korepetycji dzieciom i m³odzie-
¿y. Klub Seniora, gdzie codziennie ludzie starsi spotykaj¹ siê, by porozmawiaæ na
nurtuj¹ce ich tematy, poczytaæ aktualn¹ prasê, czy po prostu spêdziæ w mi³ym
towarzystwie czas przy kawie lub herbacie. Wszystko to ³¹czy wspólne odmawia-
nie Koronki Do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 15.00.

Spotka³em siê z ogromn¹ ¿yczliwo�ci¹ Sióstr Józefitek (których dzia³alno�æ
znam na co dzieñ, gdy¿ pos³uguj¹ w naszym Seminarium) od tych, które codzien-
nie otwiera³y mi drzwi swojego Domu, by ukazaæ klerykowi swój charyzmat mi³o-
�ci mi³osiernej poprzez pe³nienie uczynków mi³osierdzia (g³odnych nakarmiæ, spra-
gnionych napoiæ), a tak¿e tych, z którymi wspólnie uczestniczy³em we mszy �wiêtej
w kaplicy, spotyka³em w kuchni czy zakrystii Ko�cio³a.

Mia³em zaszczyt uczyæ siê i przygl¹daæ pracy duszpasterskiej ksiê¿y na co
dzieñ pracuj¹cych w parafii. Ksi¹dz pra³at Zygmunt Kosek, jako proboszcz, ojciec
parafii, od lat cieszy siê zaufaniem w³adz seminaryjnych. Pod Jego skrzyd³ami
do�wiadczy³em tego, jak wygl¹da kap³añstwo w praktyce. Nieustanne prowadze-
nie ludzi do Chrystusa, które buduje siê przede wszystkim w pokornej pos³udze
sakramentalnej jak i zwyk³ym byciu z drugim cz³owiekiem z jego rado�ciami
i smutkami. Wizytowanie poszczególnych grup parafialnych, praca w kancelarii,
wspólna modlitwa. Postawa kap³ana niezwykle rozmodlonego i kontempluj¹cego
Oblicze Jezusa w czasie sprawowania Naj�wiêtszej Ofiary. Wszelkie rozmowy,
dyskusje, pozostan¹ mi w pamiêci na d³ugie lata.

Niezwykle ciep³o zosta³em te¿ przyjêty przez pozosta³ych kap³anów: Toma-
sza, Paw³a i Mariusza. Z wielkim zaanga¿owaniem ukazywali mi piêkno pos³ugi
kap³añskiej, jak i wspierali dobrym s³owem. Wszystkim  parafianom, siostrom za-
konnym, kap³anom, których spotka³em w czasie pobytu, którzy okazali mi wiele
¿yczliwo�ci, raczyli  dobrym s³owem i obietnic¹ modlitwy, sk³adam serdeczne Bóg
zap³aæ! My�lê, ¿e zebrane do�wiadczenie bêdzie owocowa³o w mojej dalszej for-
macji ku kap³añstwu Chrystusowemu.
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