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Ognie wdzięczności niech płoną jak znicze.
Pamięć pokoleń niechaj hołd oddaje
Tobie kapłanie, że miałeś odwagę
zło dobrem zwyciężać naród Ci dziękuje.
W konfesjonałach studziłeś pożary
i rozpalałeś serca przygaszone.
Tym co zbłądzili podawałeś rękę
pomagałeś wstać powrócić na drogę.
Wznieciłeś światło na grobie ojczyzny.
Wiarą w człowieka posiałeś nadzieję.
Jeżeli ludzie solidarni będą
zdobędą wolność, bo do niej dojrzeją.
/Maria Borcz /

– PAŹDZIERNIKOWE KALENDARIUM –
1 października

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła
– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

2 października

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

3 października

Pierwszy piątek miesiąca – Księża odwiedzają chorych w naszej
parafii

4 października

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów –
XXVIII rocznica sakry biskupiej bp Andrzeja Suskiego

5 października

XXVII Niedziela Zwykła – Wspomnienie św. Faustyny
Kowalskiej, zakonnicy

7 października

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

11 października

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża

12 października

XXVIII Niedziela Zwykła – XIV Dzień Papieski pod hasłem
„Świętymi bądźcie” – XXI wystawa w świetlicy sołeckiej
w Bierzgłowie (swe prace zaprezentują: Małgorzata Rychcik
i Tomasz Grabiec)

14 października

Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela

15 października

Wspomnienie św. Teresy z Avila, doktora Kościoła, patronki
ludzi prześladowanych za swoją pobożność – Międzynarodowy
Dzień Niewidomych

16 października

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, księżnej, patronki pojednania
i pokoju – Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową

17 października

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika

18 października

Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy

19 października

XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna – Wspomnienie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

20 października

Wspomnienie św. Jana Kantego, patrona profesorów

22 października

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża i św. Salomei

26 października

XXX Niedziela Zwykła – Rocznica poświęcenia kościoła –
Przejście na czas zimowy

28 października

Wspomnienie Świętych Apostołów Szymona, patrona garncarzy
i Judy Tadeusza, patrona spraw beznadziejnych
Elżbieta Giersz
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– Z ŻYCIA PARAFII –
MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
Nabożeństwo różańcowe odprawiamy w kościele parafialnym w każdą
niedzielę października po rannej Mszy św. o godz. 810, zaś w dni powszednie
po Mszy św. o godz. 1700.
Raz w tygodniu – w piątki – odprawiamy specjalne nabożeństwo dla dzieci
i młodzieży. Zaproszenie kieruję do wszystkich dzieci, szczególnie zaś tych,
które przygotowują się do I Komunii św. oraz młodzieży, która otrzyma sakrament
bierzmowania. Zachęcam również do codziennego odmawiania różańca w rodzinach.
ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
W niedzielę – 12 października – świętować będziemy XIV Dzień Papieski
pod hasłem: Świętymi bądźcie. Z tej okazji tradycyjnie zapraszamy na wystawę
obrazów. Będzie się ona składać z dwóch części: w pierwszej zaprezentuje swoje prace
Małgorzata Rychcik z Łubianki, w drugiej – Tomasz Grabiec, który przygotowuje
wystawę fotografii z pierwszych Mszy św. odprawianych na placu pod nowy kościół
w Łubiance. Będzie to dokumentacja „początków”. Wystawa odbędzie się w świetlicy
sołeckiej w Bierzgłowie (po Sumie o godz. 11.00 wernisaż z autorami przy kawie
i cieście).
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
Podobnie jak w latach ubiegłych, jesienią wybieramy się na pielgrzymkę
do ważnych miejsc na mapie duchowej, leżących niedaleko parafii. W ubiegłym
roku odwiedziliśmy Łasin, gdzie znajduje się klasztor ss. Karmelitanek, jedyny
klasztor kontemplacyjny na terenie naszej diecezji. Do dziś mamy mocne i piękne
świadectwo s. Joanny, przełożonej klasztoru, o jej uzdrowieniu za wstawiennictwem
bł. ks. Wincentego Frelichowskiego, o drodze powołania oraz o życiu pełnym pokoju
i radości w klasztorze kontemplacyjnym. Potem, po opuszczeniu klasztoru w Łasinie,
zwiedziliśmy z przewodnikiem Grudziądz. Obiad spożyliśmy w prężnie działającym
grudziądzkim Caritasie.
W tym roku wybieramy się do Lubawy, gdzie proboszczem został ks. Marcin
Staniszewski. Przewidziany jest bogaty program: udział we Mszy św., różańcu
i procesji fatimskiej w Lipach (największym Sanktuarium Maryjnym naszej diecezji),
wyjazd pod Grunwald, na Dylewską Górę. Pielgrzymka odbędzie się w poniedziałek
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13 października. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 1000, powrót ok. godz. 2400.
Zapraszam Rady Parafialne, zapraszam Parafian. Zapisywać się można u Hanny
Jaworskiej w Bierzgłowie.
XXX ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI Bł. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
19 października 1984 roku został uprowadzony i zamordowany przez
pracowników Służby Bezpieczeństwa ks. Jerzy Popiełuszko. W tym roku mija
30. rocznica tego bolesnego wydarzenia, do dziś niestety do końca niewyjaśnionego.
Organy państwa, podobno wolnego, nie poradziły sobie z wyjaśnieniem tego
mordu. Osądzono sprawców bezpośrednich, natomiast mocodawcy pozostają bezkarni,
pobierając niezwykle wysokie emerytury.
Kościół wyniósł już na ołtarze Błogosławionego, a we wrześniu br., w jednej
z francuskich diecezji, ruszył proces kanonizacyjny, po potwierdzeniu cudu,
dokonanego za wstawiennictwem męczennika.
Serdecznie zapraszamy na centralne uroczystości 30-lecia uprowadzenia
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, które będą miały miejsce 17 października.
Rozpoczęcie nastąpi w lasku w Górsku przy Krzyżu – Pomniku o godz. 10.30.
Tam zostanie odmówiona modlitwa o kanonizację ks. Jerzego, następnie autor
„Ojczyzno ma” odśpiewa pieśń i ruszy uroczysta procesja do Kościoła Parafialnego
w Górsku (2 km) z relikwiami Błogosławionego. W procesji oprócz orkiestry
wezmą udział przedstawiciele z różnych części Polski, województwa, którzy związani
są z postacią ks. Jerzego.
O godz. 11.30 przewidziana jest Msza św. za Ojczyznę i o kanonizację
bł. ks. Jerzego Popiełuszki koncelebrowana przez Biskupów i Księży.
Po Mszy św. odbędzie się koncert oraz poświęcenie nowego Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki (4 budynki i boisko sportowe) –
w tym nowoczesne muzeum multimedialne o ks. Jerzym Popiełuszko, sala kinowo –
teatralna (na 110 osób), sale wykładowe, Atrium, wielofunkcyjne boisko sportowe
i świetlica środowiskowa z zapleczem (9 miesięcy temu poświęcona została także
druga świetlica z zapleczem kulinarnym stanowiąca Centrum).
Organizatorzy spodziewają się wielu znamienitych gości: Biskupów, Księży,
władze państwowe, regionalne, samorządowe, przedstawicieli rożnych jednostek
organizacyjnych związanych z Błogosławionym oraz rodzinę ks. Jerzego Popiełuszki
(zapowiedziało się już 8 osób z rodziny).
Po poświęceniu będzie możliwość zwiedzenia muzeum. Plac przed kościołem
zostanie nagłośniony i postawione zostaną telebimy, w razie niepogody ustawione
będą namioty. Przygotowany jest parking na ok. 500 samochodów oraz autokary.
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Centrum Edukacji Młodzieży to żywy pomnik dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Poświęcane budynki i boisko to instrumenty potrzebne do spotkań,
wykładów, konferencji, itd., gdzie będą mogli się gromadzić młodzi nie tylko
z całej Polski, ale również z innych części świata (na poświęcenie zapowiedziało
się także wiele osobistości z zagranicy – swoją obecność potwierdziła Polonia
ze Szwajcarii).
Niech uroczystość 30-lecia uprowadzenia bł. ks. Popiełuszki i żywy pomnik
w Górsku będą motywacją do większej pracy nad sobą, wprowadzania pokoju, prawdy
i braterskiej miłości w Polsce i na świecie. A wstawiennictwo Błogosławionego
i Jego męczeństwo wyprasza nam wszelkie potrzebne do tego łaski.
WIZYTACJA BISKUPIA W PARAFII
Ks. biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy Diecezji Toruńskiej, podał
termin wizytacji naszej parafii. Odbywa się ona raz na pięć lat. Ostatnia miała miejsce
2 marca 2009 roku. Zawitał wtedy do parafii ks. biskup Andrzej Suski.
Tegoroczna wizytacja odbędzie się w sobotę – 15 i niedzielę – 16 listopada.
Rozpocznie się ona Mszą św. o godz. 11.00. Na początku tej Mszy św. zostanie
odmówiona specjalna modlitwa za biskupa i parafię, a po niej nastąpi powitanie
ks. biskupa przez dzieci, młodzież, przedstawiciela Rad Parafialnych oraz Proboszcza.
Po Mszy św. ks. biskup odprawi procesję za zmarłych na naszym cmentarzu. Następnie
odbędzie się spotkanie ze wszystkimi księżmi Dekanatu Bierzgłowskiego na plebanii.
Potem ks. biskup uda się do trzech chorych z posługą sakramentalną. Po południu
zaś odbędzie on spotkanie z Radami Parafialnymi i nawiedzi Centrum Kultury
w Zamku Bierzgłowskim, leżące na terenie naszej parafii. Wieczorem, ok. godz. 20.00,
odprawimy wraz z biskupem Apel Jasnogórski. W niedzielę ks. biskup wygłosi
kazania na wszystkich Mszach św., zaś na Mszy św. o godz. 11.00 sprawować
będzie sakrament bierzmowania dla młodzieży, która od września ubiegłego roku
przygotowywała się do jego przyjęcia. Po Mszy św. nastąpi oficjalne podziękowanie,
pożegnanie ks. biskupa i jego wyjazd. Żegnać będzie młodzież, przedstawiciel Rad
Parafialnych i Proboszcz.
To jest program ramowy. Szczegółowy, uzgodniony z ks. biskupem, podam
w listopadowym Głosie Parafii.
PRZYGOTOWANIE DO BUDOWY KOŚCIOŁA
Pragnę napisać o czterech sprawach. Pierwsza to procedury. We wrześniowym
Głosie Parafii podawałem kolejność procedur, które są przeprowadzane, aby uzyskać
zgodę na przekształcenie zagospodarowania terenu z działek przeznaczonych
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pod budownictwo domków jednorodzinnych na budownictwo sakralne oraz zgody
na rozpoczęcie budowy kościoła w Łubiance. Otrzymałem zapewnienie, że przebiegają
one terminowo i w listopadzie zostaną ukończone. Dziękuję Gminie za życzliwość
i zaangażowanie.
Druga. Na placu budowy pojawiły się już hałdy żwiru. Miałem w związku
z tym sporo pytań. Zostało przywiezionych 7 samochodów ciężarowych, tak zwanych
łódek, po 25 ton żwiru każda. Obecnie jest więc 175 ton materiału. Oczywiście
jest to ilość nie wystarczająca, ale stanowi doby początek. Piszę te liczby, ponieważ
„na oko”, patrząc z ulicy, tego nie widać. Żwir ofiarował i przywiózł Arkadiusz
Jezierski z Zamku Bierzgłowskiego. Serdeczne Bóg zapłać.
Trzecia sprawa to zakończenie starań na uzyskanie przyłącza energetycznego
dla nowego kościoła. Dzięki ludzkiej życzliwości mamy już projekty, przeprowadzone
zostały przetargi na wykonawców i w listopadzie zostanie zbudowane przyłącze
energetyczne, zabezpieczające ok. 25 kW energii elektrycznej. Gdy rozpoczniemy
budowę będziemy korzystali z „własnego” prądu. Dziękuję p. Suchoń z Zamku
Bierzgłowskiego za pomoc i za pilotowanie sprawy. Bóg zapłać rodzinie, która
po sąsiedzku „pożycza” nam prąd na Msze św. niedzielne, niezbędny dla zasilania
nagłośnienia i organów. Pożycza napisałem w cudzysłowie, tak jak pożycza się
od sąsiadów brakującą sól, czy cukier. A naprawdę tę energię nam daruje.
Ostatnia sprawa to niedziela 21 października. Po rozpoczęciu Mszy św.
polowej rozpadał się dosyć intensywny deszcz. Trwając na Mszy św. pod gołym
niebem można mieć pokusę, aby wycofać się, pójść do domu, schronić się przed
ulewą. Muszę powiedzieć, że nikt z obecnych nie uciekł, nie zdezerterował.
Wszyscy pozostali do końca Mszy św. Został otwarty garaż i tam, ściśnięci, wszyscy
modlili się. Było tak ciasno, że panowie chodzący z kolektą nie mogli się
wcisnąć, ale na to znaleziono sposób. Koszyk powędrował sam, podawany z ręki
do ręki.
Dziękuję za świadectwo dojrzałości. Taka modlitwa przyniesie owoce.
Ufam, że szybko wybudujemy świątynię, w której będziemy regularnie oddawali
chwałę Bogu.
Kto pragnie wesprzeć dzieło, może uczynić to przekazując środki na konto
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie:
BS TORUŃ O/ŁUBIANKA 67-9511-0000-2003-0021-2269-0001
z dopiskiem: budowa kościoła. Zawsze można to uczynić osobiście. Bóg zapłać
za ofiary.
Ks. Rajmund Ponczek
Proboszcz
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– (NIE)ZNANE MYŚLI ZNANEGO CZŁOWIEKA –
Każdy chyba zna zabawę w skojarzenia. „Rzucamy” jakieś słowo czy hasło,
a druga osoba musi powiedzieć z czym mu się ono kojarzy. To do dzieła. Hasło
na dziś: ks. Jerzy Popiełuszko. Męczeństwo, tama we Włocławku, porwanie, Górsk,
„Solidarność”, SB, tłumy w kościołach, krucyfiks w ręku, Msze za ojczyznę, pogrzeb
Grzegorza Przemyka, pielgrzymka ludzi pracy… Nie jest źle, a gdyby pójść dalej
i zapytać o jego nauki, o to co głosił? „Zło dobrem zwyciężaj”. Dobrze, a coś więcej?
No właśnie. Odpowiada nam cisza. Bardzo wymowna zresztą. Zapadła ona również
i w moim przypadku. Niby postać znana, dla bardzo dużej grupy osób wręcz
współczesna… Ale czy Jego słowa są w nas, Polakach, ciągle żywe? Czy sięgamy
do nich podobnie jak sięgamy do tekstów Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego,
Faustyny Kowalskiej…? Pora to zmienić. W końcu ten błogosławiony ma zostać
patronem kościoła w Łubiance. Ma być jeszcze bliżej nas… Choć w zasadzie już jest,
bo przecież to właśnie Jego relikwie towarzyszą nam w każdej Mszy św. odprawianej
w kościele parafialnym…
Był człowiekiem z ludu i dla ludu, którego słuchali zarówno robotnicy,
jak i profesorowie wyższych uczelni. W swoich kazaniach poruszał prawdziwe ludzkie
problemy, bo doskonale je znał i rozumiał. Wielokrotnie mówił o godności ludzkiej,
o wolności, która musi powstać z dobra, prawdy i miłości. To nie był przypadek,
że na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Ewangelii św. Łukasza: Posyła
mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Pragnę poniżej
przedstawić garść Jego myśli, nauk, mogących posłużyć jako zachęta do dalszego
ich zgłębiania.
Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma.


Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy
małe i liche są łatwe.


Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy,
zbierze się chwasty.


Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją
nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc,
gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem,
gdy inni je lekceważą.
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Tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie,
zmienia się jak towar na półkach, musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług,
którzy wedle programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc.


Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką
czy inną ustawą.


Zachować godność człowieka, godność dziecka Bożego, to żyć bez zakłamania. Obyś
był zimny albo gorący.


Bóg zawsze odpowiada dobrocią. A my? Próbujmy nieść Boga w swoje środowisko.
Przetwarzajmy zło w dobro i owego dobra rozsiewajmy wokół siebie jak najwięcej.


Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się darmo, bezinteresownie.


Nawet gdy wydaje się nam, że kogoś drugiego dobrze znamy, nie spieszmy się
z ocenami.


Szczęśliwość wieczną budujemy przez wypełnianie codziennych obowiązków nieraz
niepozornych i drobnych.


Nie jest dobrze, gdy śmiechu trzeba się uczyć. Spotykamy na co dzień w tramwajach,
w sklepach, na ulicy wielu ludzi zgorzkniałych i niezadowolonych, chociażby tylko
zgorzkniałych pozornie.


Miłość nie istniałaby, gdybyśmy byli do niej zmuszani.


Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.


Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć
przemocą.


Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się
zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy
dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość,
jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najokrutniejsze to walki
przemocy.


W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz, bracie, czy nie zamazałeś go w sobie zbyt
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mocno. Bez względu na to, jaki pełnisz zawód, jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem.


Bóg, modlitwa i praca w połączeniu ze sobą pomagają człowiekowi widzieć sens
jego życia i trudu. Człowiek pracujący ciężko, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów,
będzie jak ptak z jednym skrzydłem deptał po ziemi. Nie potrafi się wznieść wysoko
i zobaczyć większych możliwości, większego sensu bytowania na ziemi. Będzie
jak okaleczony ptak.


Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi,
ma człowieka uszlachetniać. Dlatego człowiek nie może być niewolnikiem pracy
i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. W życiu osobistym,
społecznym czy zawodowym nie można budować tylko na materializmie.


Dzisiaj przyznanie się w pracy czy środowisku do Chrystusa wymaga często więcej
odwagi niż przepychanie się między złoczyńcami.


Powołanie przyzwyczailiśmy się łączyć ze stanem duchownym. Powołanie kapłańskie,
powołanie zakonne. A przecież świata nie uświęcają sami diakoni. Powołany jest każdy
człowiek, każdy chrześcijanin. Musimy wierzyć, że nasza praca, nasz zawód pozostają
także ważnym świadectwem świętości i powołania. Być może jest ono nieraz
skuteczniejsze, gdyż świeccy mogą dotrzeć tam, gdzie kapłan dotrzeć nie może.


Nie można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapomnieć o chrześcijańskiej
drodze naszego Narodu.
Ks. Popiełuszko działał w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. To były trudne
czasy. Głosząc Słowo Boże narażał się na niebezpieczeństwa płynące ze strony
ówczesnych władz, a przecież był tylko człowiekiem „z krwi i kości”. Zupełnie
zwyczajny, „szary” uczeń, ministrant, kleryk, ksiądz. Przeciętnie zdolny. Nie urodził
się święty, miał swoje słabości – lubił „gadżety”, samochody, jako młody wikary
bał się głoszenia kazań (*). A jednak porywał tłumy swoją odwagą, swoim oddaniem
słusznej sprawie. Stanął po stronie jedynej Prawdy, którą jest Bóg. Nie mógł
postąpić inaczej. I my też nie możemy. Jego postać może być zachętą dla wszystkich
„średnich” i „przeciętnych”, którzy myślą, że świętość jest tylko dla „wielkich”
i „wybranych” (*).
Kasia
(*) http://ekai.pl/ks-popieluszko/x29347/swiety-na-dzis/
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– PRZYPARAFIALNY KLUB SPORTOWY –
KUŹNIĄ MISTRZÓW –
W Polsce katolickich klubów sportowych jest sporo, ale pojawiają się
na mapie raczej punktowo – czyli tam, gdzie znajdą się zainteresowani świeccy
lub księża pasjonaci. Katolicki Klub Sportowy Victoria przy bazylice Matki
Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli (tak brzmi jego pełna nazwa) nie ma sobie
równych w naszym kraju.
Trenerem i zarazem prezesem klubu jest Stanisław Anioł, który w niczym nie przypomina gospodarza domu z „Alternatywy 4” o tym samym nazwisku.
73-letni trener i prezes klubu ma dobry kontakt z młodzieżą i jest prawdziwym ojcem sukcesu drużyny. Jego
syn, który jest księdzem, podsunął jemu oraz proboszczowi parafii MB Królowej Polski pomysł, by założyć
Katolicki Klub Sportowy. Kapłan, doszedł do wniosku,
że skoro w parafii funkcjonuje wiele grup religijnych to również klub sportowy może
się wpisać w ewangelizację młodzieży. Pomysł się spodobał. Wybrano nazwę Viktoria
(zwycięstwo). Zwycięstwo potrzebne było także nad trudami rozkręcenia klubu,
który materialnie zaczynał praktycznie od zera. W tamtych czasach nie było nic.
Cały sprzęt trzeba było kupować we własnym zakresie. Teraz dzieci mają o wiele
lepszą sytuację. Są sponsorzy, także miasto daje stypendia dla najlepszych
zawodników. Choć do Victorii przeszli działacze, trenerzy i zawodnicy, nowy klub
musiał powalczyć o uznanie. Pod względem profesjonalizmu Victoria bije na głowę
wiele innych klubów. Przez lata wyrobiła sobie renomę. Od początku swej
historii regularnie znajduje się w pierwszej dziesiątce podkarpackich klubów
młodzieżowych.
Obecnie jest już wielu zawodników osiągających znaczące sukcesy sportowe
na arenie międzynarodowej, którzy jako początkujący sportowcy poznawali
podstawy poszczególnych dyscyplin sportowych w Viktorii: Joanna Jóźwik brązowa
medalistka na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy 2014 r. w biegu na 800 m;
Angelika Sarna – tegoroczna mistrzyni Polski juniorów młodszych w sztafecie
4 x 400 m oraz indywidualnie na 800 m; dyskobol Bartłomiej Stój, mistrz polski
juniorów i uczestnik młodzieżowych mistrzostw świata; Klaudia Chmielowska,
w ubiegłym roku brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
w sztafecie 4 x 400 m.
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Zawodnicy mówią, że właśnie w tym przyparafialnym klubie sportowym
nauczyli się odpowiedniego podejścia do sportu. Niektórzy młodzi zauważają,
że dyscyplina panująca na obozach czy zawodach jest większa niż w innych klubach.
Wspominają, jak trener bardzo
pilnował regulaminu. Surowe
wymagania młodych ludzi mogą
denerwować, ale z perspektywy
czasu przyznają oni, że dobrze
zostali przygotowani do rygoru,
jaki panuje w sporcie seniorskim. Trener Anioł duży nacisk
kładł na to, aby podczas obozów
zawodnicy nie opuszczali Mszy
świętej. Podczas wyjazdów na
zawody, sportowcy zawsze moJoanna Jóźwik (pierwsza z prawej) wraz z ks. Edwardem
Madej (proboszczem parafii MB Królowej Polski w Stalowej
dlili się wspólnie. Zawodnicy
Woli) oraz koleżankami z klubu sportowego
wywodzący się z Viktorii zaznaczają, że wiara dla nich jest bardzo ważna. Niektórzy otwarcie mówią, że medal sobie
„wymodlili” i zwracają się do Boga w ważnych chwilach. Mają świadomość,
że są w rękach Boga, i to daje im spokój. Zawodnicy Victorii podkreślają także to,
że trenerzy kładą duży nacisk na ducha fair play. W kształtowaniu postaw
młodych sportowców bierze udział również parafia. Co prawda, by należeć do klubu,
nie trzeba być katolikiem (prezes Anioł wspomina sportowca ze Świadków Jehowy).
Na rozpoczęcie i zakończenie sezonu w stalowowolskiej bazylice odbywa się Msza św.
w intencji sportowców, działaczy i ich rodzin. Współpraca z parafią przynosi także
wymierne korzyści – prowadzi ona bowiem księgowość klubu i udostępnia
pomieszczenia dla młodej sekcji szachowej. A po każdych zawodach proboszcz
odczytuje podczas ogłoszeń parafialnych nazwiska osób, które osiągnęły sukces.
Dzięki temu parafianie wiedzą, jaką mają u siebie zdolną wspólnotę. O Katolickim
Klubie Sportowym Viktoria można powiedzieć – katolicki, profesjonalny ośrodek
szkolenia młodych lekkoatletów.
Ks. Paweł Anioł, syn prezesa Victorii mówi: W duszpasterstwie młodzieży
pomocna jest stara grecka triada „stadion, teatr, świątynia”, która łączy w sobie
wychowanie przez łączenie sportu, nauki i sacrum. Sport hartuje ducha i kształtuje
osobowość.
[źródło: http://gosc.pl/doc/2134376.Kuznia-mistrzow]

Elżbieta Giersz
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– MAŁE CO NIECO DLA DZIECI –
MATKA DWÓCH APOSTOŁÓW – SALOME
Niewiele wiemy o tej świętej, ale to, co wiemy, całkowicie wystarczy!
Salome jest jedną z niewiast, o których wspomina Nowy Testament. Była żoną
Zebedeusza i matką dwóch apostołów, Jakuba Starszego i Jana! Ale to nie wszystko.
Salome była jedną z tych niewiast, które szły za Jezusem, i wraz z Maryją stała
u stóp krzyża, kiedy umierał Jezus.
Wszystko to sprawia, że Salome jest bardzo szczególną niewiastą!
Z tego, co wiemy, była dobrą
żoną i matką oraz wierną uczennicą Jezusa.
Nic więcej nie musimy wiedzieć!
Niektórzy święci
dokonali wielkich czynów,
mężnie znosili tortury,
walczyli podczas krucjat,
budowali klasztory i
kościoły. Salome zaś była niewiastą, która po prostu
robiła to, co powinna, aby
być dobrym człowiekiem. Musiała być dobrą
matką, skoro miała dwóch
synów, których Jezus wybrał na swoich apostołów.
I musiała być bardzo
mężną niewiastą, skoro
nie uciekła, kiedy
krzyżowano Jezusa, lecz
była z Nim i Jego
Matką w tym strasznym
dniu. Widzisz zatem,
że świętym może być zwyczajny człowiek, który kocha Boga i daje świadectwo
tej miłości swoim zwyczajnym życiem. W ten właśnie sposób także twoi
przyjaciele albo krewni mogą zostać świętymi. I w taki też sposób, i ty również
możesz zostać świętą!
/z książki „115 zaskakujących wydarzeń z życia świętych”
autorstwa Bernadett McCarver Snyder/
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