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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 15,11–32/

Brat twój był umarły, a znów ożył
Przypowieść Jezusa o miłosiernym ojcu i dwóch synach
dotyczy relacji człowieka do
woli Bożej. Według I. Gargano
kluczem do zrozumienia całej
przypowieści jest jedno słowo:
trzeba, należało, było konieczne (gr. edei – Łk 15,32). Tego
słowa używa Jezus, gdy pod-

daje się woli Ojca. Tekst mówi
o niezgłębionej woli Boga
Ojca. Wolą Ojca jest miłość
i radość z powrotu każdego
zagubionego dziecka. Wolą
Ojca jest, by wszyscy wrócili
do Jego domu i byli szczęśliwi.
Ojcowsko-macierzyńska miłość Boga wyraża się w dys-

krecji, w akceptacji ryzyka
wolności. Jest również nieskończenie cierpliwa. Miłość
Boga przekreśla wszelką ludzką logikę dawania i brania.
Zastępuje ją Boską logiką bezwarunkowego i bezinteresownego obdarowywania. Bóg
Ojciec pragnie również jedności wszystkich swoich dzieci.
Chce, by nas łączyła miłość.
Nie kieruje się sprawiedliwością, ale miłosierdziem.
Na podstawie: „Deon”

w

razie

potrzeby

Zakończone przed ponad
miesiącem Światowe Dni
Młodzieży z pewnością nie
udałyby się bez pomocy
19 tys. wolontariuszy z całego świata. Jednym z nich
był Jakub Wojtas z naszej
redakcji…

Inne współczesne rozrywki
okazały się świetnym nośnikiem dobrych wartości.
Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 4

zabijać.

Idźmy krok dalej – do tytułów,
w których wysublimowane
zabijanie jest sednem rozgrywki. To np. seria Mortal Combat,
która polega na brutalnych
walkach dwóch przeciwników,
kończących się efektownym
zamordowaniem przeciwnika
(tzw. fatality). Drastyczności
niektórych metod nie powstydziłoby się Państwo Islamskie.
Smutne jest to, że nawet
umiarkowane gry w kolejnych
odsłonach idą w kierunku
krwawej jatki, tak np. stało się
z Tomb Raiderem. Oczywiście
zmagania nie muszą przecież
odbywać się w miastach czy
lasach. Któż zabroni twórcom
Zagrożenia
zaprosić gracza do scenerii jak
Z pewnością są gry, które od z horroru (np. F.E.A.R)?
Boga oddalają. Należą do nich
Wada?
te, które promują przemoc,
Po takiej porcji informacji
np. GTA, tak opisywane przez
internetową encyklopedię gier: może w nas się pojawić spon[seria] gier akcji, w której gra- taniczna chęć, by wyrzucić
cze mogą pozbyć się wszelkich komputer przez okno. Nic barograniczeń moralnych i praw- dziej błędnego! Gry komputenych, a następnie jako ele- rowe mają wielką wadę, którą
ment wielkiej machiny prze- można przekuć w gigantyczną
stępczej grabić, kraść oraz zaletę – wciągają. Warto za-

WOLONTARIUSZA

W ŚDM zaangażowałem
się jako wolontariusz niemal
od razu, gdy wystartowała
rekrutacja u nas w parafii,
bo chciałem przyczynić się
do jak najlepszej organizacji
tego wydarzenia, aby moje
ukochane miasto Kraków,
a szczególnie nasza parafia
zostały jak najlepiej zapamiętane przez pielgrzymów.
W początkowej fazie przygotowań nie zastanawiałem się
nad tym, jakie owoce duchowe może przynieść mi i nam
wszystkim to wydarzenie
i nie przygotowywałem się
do niego jakoś szczególnie.
Jednak z czasem, wobec
rosnącej wokół krytyki
i sceptycyzmu nie dało się
przygotowywać do tego wydarzenia bez wiary i modlitwy. Dodatkowo do licznych
już obaw dołączył wszechobecny, szczególnie wśród
Polaków, strach przed zamachem terrorystycznym podczas ŚDM. Jako urodzony
optymista w ogóle nie przejąłem się tymi problemami,
uznając, że jeżeli nie zaangażowałbym się w ŚDM, a zamach nie miałby miejsca,
żałowałbym całe życie.
I była to świetna decyzja!

CHRZEŚCIJANIN PRZED KOMPUTEREM
„Mamo, jeszcze tylko pół
godzinki…”, „Proszę! tylko
chwilę”… Gdy te dziecięce błagania dotyczą gier komputerowych, w rodzicach budzą się
wątpliwości. Czy granie ma
jakikolwiek pozytywny wpływ
na rozwój dziecka? A może to
tylko pusta rozrywka, która
często oswaja z przemocą,
brzydotą i śmiercią? Jako osoby wierzące pytamy jeszcze:
czy gry mogą przybliżyć moje
dziecko do Boga, rozwinąć
jego wiarę, dobrze ukształtować charakter? Pytanie, wydawałoby się, z kosmosu. Postaram się jednak na nie odpowiedzieć.

ŚDM OKIEM

tem za pomocą atrakcyjnej
rozgrywki przemycić dziecku
dobre wartości i/lub edukacyjne treści. Więcej – gry komputerowe mogłyby być świetnym
narzędziem do ewangelizacji.
Wyobraźmy sobie np. RPG
(Role Playing Game), w którym gracz wciela się w króla
Dawida, grę strategiczną polegającą na rozbudowie i obronie Izraela z epoki sędziów,
grę akcji, w której poszukuje
się prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.
Pogańskie „tereny”

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 12.09
06:30 + Katarzyna Woźniczka
07:00 + Lucjan Duliba w 29. rocznicę śmierci, zmarli rodzice oraz zmarli
z rodziny Modelskich
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Szura
18:30 + Wiesława i Marian Zawisza (od Stanisława Mazurka z rodziną)
WTOREK 13.09
06:30 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
07:00 Dziękczynno-błagalna w 30. rocznicę ślubu Zofii i Jerzego
08:00 + rodzice Stefania i Franciszek Malot oraz rodzeństwo, + Bolesław,
Maria i Stefan Rajtarscy
18:30 Za Ojca Świętego, TV Trwam i Radio Maryja
18:30 + Andrzej Jakóbik (od córki)
ŚRODA 14.09
06:30 Podziękowanie za udaną operację Elżbiety z prośbą o powrót do
zdrowia (od sąsiadów)
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Zofii Chudzik oraz
nawrócenie dla rodziców Renaty
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Karoliny
07:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
08:00 + Teresa Chomczyńska – 10. rocznica śmierci, + Antonina
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 15.09
06:30 + Cecylia, Aleksander Szybowscy
07:00 + Natalia Bolsęga (od sąsiadów, rodziny Górów)
08:00 O Boże błogosławieństwo dla członków Róży Różańcowej MB Bolesnej
18:30 Podziękowanie za łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Beaty,
Andrzeja, Marii, Ani, Wojtka, Artura, Jarka, Marii
18:30 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
PIĄTEK 16.08
06:30 + Natalia Bolsęga (od sąsiadów, rodziny Górów)
07:00 + Anatol Matuszewski – 15. rocznica śmierci
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Dominika z okazji 1. rocznicy ur.
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym kościele
18:30 + Marianna Krzesak (od Agaty i wnuka Mateusza)
SOBOTA 17.09
06:30 Dziękczynno-błagalna w 50. rocznicę ślubu Heleny i Stanisława
o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
07:00 + Władysława w 28. rocznicę śmierci oraz + Wincenty
08:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB na każdy dzień dla ks. Stanisława
z racji imienin (od Margaretek)
08:00 + Ewa Andruszków (od Służby Liturgicznej)
08:00 + Joanna Sroczyńska (od pracowników i właścicieli firmy Duet)
18:30 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
NIEDZIELA 18.09
06:30 Za Parafian
08:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel – msza gregoriańska
09:30 ———————————————————————————
10:00 + Andrzej, Rozalia, Aleksander Wójtowicz
11:00 + Emil i Stanisława Rychliccy oraz zmarli z rodziny, krewni i przyjaciele
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Genowefa Kościelniak (od Krystyny i Tadeusza Siwek z rodziną)
17:00 + Edward Cieślik – 8. rocznica śmierci i Arkadiusz Cieślik
18:30 + Stanisław Nowak
20:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla ks. Stanisława
Molendysa w dniu imienin

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
12.09 PONIEDZIAŁEK
1 Kor 11,17–26.33; Ps 40; Łk 7,1–10
13.09 WTOREK
św. Jana Chryzostoma, biskupa i
doktora Kościoła
1 Kor 12,12–14.27–31a; Ps 100;
Łk 7,11–17
14,09 ŚRODA
Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego
Lb 21,4b–9; Ps 78; J 3,13–17
15.09 CZWARTEK
NMP Bolesnej

Hbr 5,7–9; Ps 31; Łk 2,33–35
16.09 PIĄTEK
św. Korneliusza, papieża,
i Cypriana, biskupa,
męczenników
1 Kor 15,12–20; Ps 17; Łk 8,1–3
17.09 SOBOTA
1 Kor 15,35–37.42–49;
Ps 56; Łk 8,4–15
18.09 NIEDZIELA
Am 8,4–7; Ps 113;
1 Tm 2,1–8;
Łk 16,1–13

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 Dzisiaj

po Mszach świętych dzieci i młodzież prowadzą przy
naszym kościele zbiórkę do puszek na obiady szkolne
dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii. Zebrane środki zostaną przekazane do szkół i wykorzystane przez Dyrektorów na wyżywienie dzieci najbardziej potrzebujących.
Dzięki naszej wrażliwości i życzliwej pomocy możemy
umożliwić godne przeżycie roku szkolnego wielu dzieciom
z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Natomiast do kosza przy figurze św. Jadwigi prosimy o wkładanie przyborów szkolnych, które także przekażemy do szkół
dla dzieci w potrzebie. Z góry dziękujemy za wrażliwość
serca i każdy dobry gest.

 Ks.

Grzegorz zaprasza dzisiaj wszystkich pielgrzymów na
Jasną Górę z gr. 2 na spotkanie popielgrzymkowe w sali
pod plebanią. Rozpocznie się ono w kościele Eucharystią
o godz. 18:30.

 Świetlica

środowiskowa „Przystań” działająca przy
naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku od
16:00 do 19:00 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia
prowadzone są w sali nr 9.

 Nieszpory

niedzielne odprawimy dzisiaj o godz. 18:00.
Natomiast w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18:00, a w piątek od 17:00 adoracja
Najświętszego Sakramentu.

 Koło

Przyjaciół Rodziny Radia Maryja zaprasza na
Mszę świętą we wtorek 13 września o godz. 18:30. Po
Mszy św. spotkanie Koła w sali.

 Centrum

Kultury im. Św. Jadwigi działające przy naszej
parafii informuje, że trwają zapisy na zajęcia pozaszkolne dla
dzieci i młodzieży w sekretariacie Centrum Kultury lub telefonicznie w godzinach popołudniowych od godz. 15 do 18.
Więcej szczegółów na temat zajęć można znaleźć na plakacie przy wyjściu z kościoła oraz na ulotkach.

 Na

stoisku pod chórem proponujemy bogaty wybór tytułów prasy katolickiej, między innymi: Niedzielę, Gościa
Niedzielnego, a także prasę dla najmłodszych. Zachęcamy
do sięgnięcia po najnowsze tytuły.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Krystyna
Szatan (l. 67) z ul. Opolskiej 21 oraz Tadeusz Kosior
(l. 96) z ul. Rusznikarskiej 16.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 44 m2

przy ul. Rusznikarskiej
SPRZEDA WŁAŚCICIEL – tel. 505 262 131

Dokończenie ze str. 1
Obserwujemy ostatnio wysyp
filmów o tematyce chrześcijańskiej. Branża filmowa, krytykowana za przykuwanie do kanapy na długie godziny, może
być również inspirująca, przekazująca dobre wartości. Kaznodzieje szturmem zdobywają Internet (rekolekcje o. Szustaka czy ks. Pawlukiewicza
mają setki tysięcy wyświetleń).
Na smartfonach pojawiają się
aplikacje związane z Pismem
Świętym czy dziełami miłosierdzia. Dlaczego świat gier komputerowych nie został jeszcze
zdobyty dla Chrystusa?
Gry z rybką
To nie tak, że chrześcijańskie
gry komputerowe się nie pojawiają. One są, tyle że po prostu… nie wytrzymują starcia
z konkurencją. Dowodzi tego
oferta jednej z większych krakowskich, katolickich księgarń.
Gry komputerowe, które udało
mi się tam znaleźć, to właściwie zbiory interaktywnych zadań z religii. Krzyżówki, kolorowanki, quizy biblijne są dobre
na lekcjach, ale w czasie wolnym nie sięgną po nie dzieci,
które budują nowe światy
w Minecrafcie lub rozbijają
konstrukcje za pomocą Angry
Birds. Wciąż czekamy na godnego następcę Ja jestem
z 2002 r. Jak na tamte czasy
była to gra nowoczesna
i atrakcyjna. Gracz wędrował
w niej po Ziemi Świętej
z 30 r. n.e., rozmawiał z jej
mieszkańcami, rozwiązywał
zagadki. A wszystko to, aby
odnaleźć Jezusa.
Kwestia tożsamości

sobą

– powiedział Chris No dobrze, a co z najpopuSkaggs, jeden z liderów tej larniejszymi grami? I one zaspołeczności. – Nie chcę niko- wierają pozytywne elementy.
go nawracać, ale też szczerze Spójrzmy np. na gry stratechcę wyrazić to, kim jestem.
giczne, gdzie trzeba zaprojektować i utrzymać swoje właNie tylko Biblia
sne państwo. Czy to nie świetGra stworzona przez Chrisa
na lekcja ekonomii? A często
nie jest teologiczna, przekazui historii, gdy fabuła dzieje się
je jednak ważne, pozytywne
w innej epoce. RPG, gry platwartości. Możemy sobie zadać
formowe lub wyścigi uczą
pytanie: czy jedynie gry (filmy,
dziecko funkcjonować w ściśle
książki) opowiadające bezpookreślonych schematach, a czy
średnio o postaciach i wydanie jest to typowa… matemarzeniach związanych z Pismem
tyka? Warto też zauważyć, że
Świętym i Kościołem możemy
w wielu grach głównym celem
uznać za chrześcijańskie? Nie
jest uratowanie rodziny lub
tylko, podobnie jak nie tylko
przyjaciół. W ostatnich latach
modlitwa prowadzi nas do
szczególnie rozwija się grafika.
Boga, ale też uczciwa praca
Niektóre gry można po prostu
i godny wypoczynek. Na
podziwiać (np. w Wiedźminie
szczęście przy odrobinie wysiłznajdziemy przepiękne polskie
ku możemy znaleźć gry prokrajobrazy, niestety, nie polemujące dobre wartości.
cam jej ze względu na brutalEdukacja mimochodem
ność). Nie możemy też zapoNależą do nich z pewnością mnieć, że dobra, godziwa rozgry edukacyjne. Czy nie będzie rywka jak najbardziej przystoi
groziła im powolna śmierć na chrześcijaninowi.
półce przez zakurzenie? RzePraktycznie
czywiście, gry edukacyjne,
W jaki sposób rozpoznać, czy
podobnie jak chrześcijańskie,
dana gra jest odpowiednia dla
często składają się z interaknaszych pociech? Na zakońtywnych zadań, kojarzących
czenie kilka wskazówek. Po
się ze szkołą. Rynek jednak
pierwsze: warto przyjrzeć się
odpowiedział na zapotrzebowanie – coraz więcej gier edu- przeciwnikom; czarnym chakacyjnych przypomina typowe rakterom. Zwykle zmaganie się
gry: mają ciekawą fabułę, ory- z robotami raczej nie budzi
ginalnego bohatera, przeciwni- niepokoju. Walka z ludźmi
ków, poziomy, przedmioty do może być przedstawiona zazbierania… Tyle tylko, że wpla- równo łagodnie (pokonane
tany jest w nie wątek eduka- postacie przewracają się lub
cyjny. Np. aby otworzyć ta- znikają) jak i skrajnie brutalnie.
jemne wrota w jaskini, trzeba Co z fantastycznymi postaciarozwiązać krótką zagadkę ma- mi? Mogą to być „zwykłe” potematyczną. Warto się rozej- twory (np. Heart of darkness).
rzeć za bardziej atrakcyjnymi Nie sięgamy po gry pełne
tytułami. Pamiętam sama, jak stworzeń wynaturzonych (np.
w szkole podstawowej rodzice Doom), na wpół umarłych (np.
odciągali mnie i mojego brata Resident evil) i demonicznych
od gry Rayman uczy angiel- (np. Silent Hill, Alone in the

Na szczęście istnieją środowiska chrześcijańskich twórców gier. Dlaczego czują potrzebę projektowania takich
właśnie tytułów? Chcę być skiego.

Dark).

Po drugie: na potrzeby rodziców i świadomych graczy przygotowano system oznaczeń
(PEGI), które powinny się znaleźć na opakowaniu każdej
gry. Informuje on m.in. o zalecanym wieku graczy oraz czy
gra zawiera elementy przemocy, erotyki, wulgarny język.
Po trzecie: unikajmy gier,
które wzbudzają niepokój i lęk,
nawet jeśli pozornie nie są one
szczególnie brutalne czy brzydkie. Angażująca siła gry sprawia, że obrazy głębiej zapadają w pamięć. Wrażliwsze osoby
mogą sobie nie radzić z grami
mrocznymi lub pełnymi nagłych ruchów.
Po czwarte: nawet najbezpieczniejsze gry mogą uzależnić. Kluczowy jest czas grania.
Jak widać, na razie wybieranie dobrych gier przypomina
szukanie igły w stogu siana.
Zmieńmy to! Popierajmy dobre
gry, jeśli tylko mamy taką
możliwość. To może być
„polubienie” ambitnych projektów na portalach społecznościowych, dobre decyzje
konsumenckie, a może nawet
stworzenie własnej gry, promującej chrześcijańskie wartości? Mieszkamy przecież
w mieście pełnym programistów. Papież Franciszek zachęca nas, by wyjść „na peryferia”; głosić Chrystusa tam,
gdzie jeszcze nikt tego nie robił. Świat gier komputerowych
wciąż czeka na ewangelizację.
M.O.

Dokończenie ze str. 1
Już uczestnicząc we Mszy św. na oficjalne
rozpoczęcie pracy wolontariatu w tygodniu poprzedzającym ŚDM można było
poczuć wyjątkową atmosferę i jedność,
a po wyjściu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ukazał się naszym oczom niesamowity zachód słońca, który ja od razu
odczytałem jako znak od Boga – jakby
chciał powiedzieć: „Błogosławię wam na
ten czas ciężkiej pracy, jaka was czeka”.
I wszystko potoczyło się tak pięknie, że to
nie mogło być dziełem przypadku.
Zostałem jednym z 46 wolontariuszy
parafialnych i szefem zakwaterowania na
terenie naszej parafii. Moja praca rozpoczęła się już wiele tygodni wcześniej
i polegała na kontakcie z liderami wszystkich grup, które zostały do nas przydzielone. Musiałem od każdej z nich otrzymać
takie informacje o dokładnej dacie przyjazdu, listę członków grupy z datami urodzenia i numerami telefonów oraz dokumentów. I nie było to wcale proste zadanie, bo gościliśmy aż 67 grup! Po zebraniu
tych wszystkich informacji przydzielałem
każdej grupie miejsce zakwaterowania:
w szkole lub w domach rodzin z naszej
parafii. Z powodu opóźnień ze strony Komitetu Centralnego ta praca kosztowała
mnie wiele stresu i nieprzespanych nocy,
bo coraz to nowe grupy były kwaterowane nawet do 2 dni przed rozpoczęciem
ŚDM. Mimo to już wtedy mogłem poczuć,
że to wydarzenie będzie niezwykłe. Od
każdej grupy, z którą się kontaktowałem,
płynęła niesamowita i niewytłumaczalna
dobroć, modlitwa oraz troska o to, aby
wszystko udało się jak najlepiej. Szczególnie mocno poruszył mnie mail od jednej
Brazylijki, która podczas wcześniejszych
ŚDM w Rio pełniła taką samą funkcję jak
ja i wyraziła olbrzymie wsparcie oraz
uznanie dla tego wszystkiego, co robimy.
Również i inni wolontariusze z naszej parafii mieli sporo pracy, gdyż musieliśmy
przygotować i spakować ponad 1000
plecaków dla pielgrzymów z materiałami
w 5 językach oraz odpowiednio przyozdobić i oznakować nasz kościół. Kulminacja
pracy całego naszego Komitetu Parafial-

nego przypadła na dni 24-26 lipca, kiedy
przyjmowaliśmy grupy. Nasza praca dzięki wsparciu niestrudzonego ks. Piotra
Stopki i naszej przewodniczącej Magdy
układała się znakomicie. Część wolontariuszy odbierała pielgrzymów z dworca
lub z lotniska, a pozostali zajmowali się
obsługą grup na miejscu. Przybycie każdej grupy musieliśmy potwierdzić w systemie rejestracyjnym, ich liderom wydać
talony żywnościowe i bilety na spotkania
z papieżem, a wszystkim członkom grupy
plecaki pielgrzyma. Zróżnicowany czas
przyjazdu poszczególnych grup zmusił
nas do pracy 24h na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Nasze zadania nie skończyły
się jednak tylko na przyjęciu i obsłudze
pielgrzymów. Nasi wolontariusze pomagali s. Joannie w organizacji katechez dla
pielgrzymów, w językach portugalskim
i angielskim, a ponadto każdy dzień niósł
ze sobą sporo niespodzianek, które wymagały naszej pomocy w takich sytuacjach jak: zagubienie przez pielgrzymów
drogi do miejsca zamieszkania, zgubienie
dokumentów, organizacja dodatkowych
śniadań oraz pomoc medyczna. Ponadto
każdego dnia jeździliśmy do schroniska
dla bezdomnych z jedzeniem, którego nie
zjedli pielgrzymi. Dzięki temu żadne śniadanie się nie zmarnowało, a uszczęśliwiliśmy sporą grupę osób głodnych lub niedożywionych.
Warto było się poświęcić z wielu powodów: choćby dla widoku płaczącej ze
wzruszenia Ukrainki, która zobaczyła
pierwszy raz w życiu Papieża; dla niesamowitej atmosfery na Rynku i w okolicach; dla roztańczonych i rozśpiewanych
na każdym kroku pielgrzymów z każdego
zakątka ziemi; dla możliwości rozegrania
międzynarodowego turnieju w piłkę nożną z Francuzami, Portugalczykami i Włochami; dla widoku prawie 2 mln ludzi
wspólnie zjednoczonych w modlitwie na
kolanach przed Najświętszym Sakramentem; dla telefonu od wzruszonej parafianki z podziękowaniami, że zdecydowałem
się przydzielić właśnie do jej domu pewne
dwie Brazylijki, które teraz nazywa częścią

swojej rodziny. Jednak największą nagrodą dla wolontariuszy było wspólne świętowanie w Tauron Arenie wraz z Papieżem
Franciszkiem, który wyrzuceniem wcześniej przygotowanego przemówienia
i spontaniczną rozmową z młodzieżą po
raz kolejny porwał nas wszystkich.
Ta radość udzielała się wszystkim wokół: starszym i młodszym. Wszyscy wolontariusze pracowali cały czas bardzo
radośni, uśmiech nie znikał z żadnej twarzy, a pielgrzymi odwzajemniali to wielką
wdzięcznością za każdy najprostszy gest.
Ta praca nie męczyła, tylko coraz bardziej
mnie uszczęśliwiała. Okazało się, że nawet funkcjonariusze BOR-u potrafią być
miłymi ludźmi, z którymi można porozmawiać. Pielgrzymi sprawili, że nasz Kraków
był tak radosnym miastem jak nigdy dotąd i jak niestety nigdy już pewnie nie
będzie. Nie zostawili po sobie zniszczonych pociągów i tramwajów, nie wprowadzili paraliżu na ulicach, które były tak
puste, że jeździło się lepiej niż na co
dzień. Dzięki nim sporo krakowskich barów i restauracji zanotowało największe
obroty w historii, a ich obecność przyniesie z pewnością jeszcze większe owoce.
Szkoda tylko, że wielu krakowian wyjechało z miasta i nie zaznało tego wszystkiego. Kto nie był, niech żałuje. Mimo
wielu wcześniejszych obaw ŚDM bardzo
się udały. A nam, młodym, pozostaną
piękne pamiątkowe prezenty i wspomnienia. Każdy z nas dołożył cząstkę do tego
naszego wspólnego święta – młodości,
radości i wiary. I za to wszystko Bogu
chwała!
J.W.

