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Wydział Pedagogiczny Akademii
Ignatianum w Krakowie organizuje
Korespondencyjny Kurs Biblijny. Może w nim wziąć udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej
(papierowej) oraz elektronicznej. Informacje: www.kursbiblijny.deon.pl
oraz
pod
adresem:
kkb.biuro
@gmail.com lub Ks. Zbigniew Marek,
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków z dopiskiem: „Kurs Biblijny”. Tradycyjnie
– na adres naszej parafii - otrzymaliśmy podziękowania, które podpisał
Ks. Prof. dr hab. Zbigniew Marek, SJ
Doświadczenie Boga
Oto fragment zachęty do skorzystania
z Kursu: „Spróbujmy przypomnieć
sobie usłyszany albo przeczytany
ostatnio fragment Pisma Świętego.
Tekst ten zawierał opowiadania, których autor starał się zapisać dla potomnych to co zrozumiał, jak odkrył
w swoim otoczeniu Boga. Powiemy,
że teksty Pisma Świętego opowiadają
o tym, jak ludzie Biblii (autorzy ksiąg
Pisma Świętego), a także jak Jezus
podzielili się z nami swoim doświadczeniem obecności i działania Boga w
ich życiu. Chodzi więc o pamięć, że
teksy całego Pisma Świętego zawierają opowiadania o Bogu, który jest
z ludźmi, który ludzi prowadzi, który
ludziom pomaga zrozumieć, po co
żyją, w jaki sposób mogą stać się
szczęśliwymi. (..)
Bóg pragnie naszej wolności!
Kolejne pytanie może dotyczyć pragnień Boga: jakie Bóg ma pragnienia
wobec ludzi? Już w Starym Testamen-

cie Bóg pozwalał ludziom poznawać
swoje pragnienia. Takie opowiadania
czerpane z Pisma Świętego jak opowiadania o Abrahamie, o Mojżeszu
i o tym, jak z polecenia Boga wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej
pozwalają zrozumieć, że Bóg pragnie
dla człowieka wolności, spokoju, sprawiedliwości. Te pragnienia Boga jeszcze wyraźniej wyjaśnił ludziom sam
Jezus. Tłumaczył im, że spełnienie się
ich pragnień możliwe jest tylko w Bogu. Tłumaczył też, że On właśnie po to
przyszedł na świat, aby ostatecznie –
przez swoją śmierć na krzyżu i swoje
zmartwychwstanie – umożliwić ludziom życie z Bogiem przez całą
wieczność, bez końca. (…)
www.deon.pl
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Po przepisaniu każdej księgi skryba
przeliczał wszystkie zawarte w niej słowa i litery. Następnie sprawdzał swój
zapis z obliczeniami znaków w manuskrypcie. Podliczał, ile razy wystąpiło
w księdze jakieś konkretne słowo oraz
wypisywał słowo i literę znajdujące się
dokładnie w środku księgi po to, by porównać je z oryginałem. Wszystkie te
obliczenia miały zapobiec jakimkolwiek
błędom, które mogłyby wynikać z niedokładnego przepisania księgi.

CYTAT NA DZIŚ
Co za radość dawać Boga duszom,
a dusze Bogu! Życie wtedy staje się
zupełnie inne, gdy nastawi się na to
działanie
św. Elżbieta do Trójcy Świętej
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Święta Wielkiej Nocy to czas mocno
wyczekiwany (tak jak wiosna, z którą
się zbiegają). A tuż przed ich nadejściem już drugi raz w naszej parafii
odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Swoiste zwieńczenie wysiłku
Wielkiego Postu, walki z własnymi
słabościami, ofiara trudu drogi, przeżycie wyczekiwane, przez tych którzy
choć raz podjęli jej trud.
Ciemność nocy, punktowe światła
„czołówek” i szelest kroków. Atmosfera równie intymna
jak czuwanie w Wigilię
Zmartwychwstania. Wręcz idealna dla rozważania
tegorocznego tematu
EDK – Droga pojednania. Zresztą każdego roku teksty rozważań stacji EDK
trafnie przekładają
stare dzieje na nasz czas. Bo mimo
upływu 2000 lat sens życia nadal pozostaje ten sam.
30 czy 40 km to szmat drogi, ale dla
idących to przede wszystkim czas na
refleksję. Nie ma lepszej alternatywy,
aby na nowo poukładać swoje wartości. Cisza temu sprzyja. I z każdym
przebytym kilometrem coraz bardziej
rozumiesz sens motta EDK: „Życie
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samo się nie zrobi”. Jak ja rozumiem to
motto? Wybór i alternatywę masz zawsze. Możliwości pełen wachlarz. Ale
wyboru dokonać musisz sam i aby dotrzeć do celu, to ty musisz postawić
pierwszy krok – pierwszy krok na drodze do zbawienia, pierwszy krok do
bycia lepszym człowiekiem. Biernie
patrząc zobaczysz tylko projekcję czyjejś wariacji na temat życia.
Mamy nadzieję, że EDK u Św. Andrzeja Boboli wpisze się na stałe w parafialny kalendarz i z każdym rokiem
ktoś nowy jej doświadczy.
Martwisz się, że nie przejdziesz? Nie
martw się – od samego martwienia na
pewno nie przejdziesz. Tylko stawiając
pierwszy krok, dajesz sobie szansę.
A ta droga nie jest mierzona kilometrami …
Ewa
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IV Archidiecezjalna Pielgrzymka
Osób Chorych, Niepełnosprawnych,
ich najbliższych oraz chętnych diecezjan do Lourdes
Przed nami IV edycja archidiecezjalnej
pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz
wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes. Wydarzenie zaplanowaliśmy
w dniach 8–16 września 2022 r. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem.
Skład będzie złożony wyłącznie z wagonów sypialnych (po 3 osoby w przedziale).

Wprowadzenie
Organizację pielgrzymki wspiera
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc,
instytucje kościelne, Fundacja Grupy
PKP, a także Darczyńcy i Przyjaciele.
Zarówno organizatorzy, personel medyczny, jak również osoby, które zadeklarują chęć służby chorym
(wolontariusze, w tym księża) uczestniczą – przynajmniej częściowo –
w kosztach tego wydarzenia. Pątnikom będzie towarzyszył Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Biskup Pomocniczy naszej archidiecezji Marek
Szkudło. Pielgrzymka kolejowa ma
swoją charakterystykę – stanowią ją
„rekolekcje w drodze” oraz dzieło duchowo-modlitewne podjęte w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Warto
więc, informując wiernych o tej inicjatywie, zwrócić uwagę na jej duchowy
wymiar. Organizatorzy są przekonani,
że na poziomie parafialnym pielgrzymka może stać się cennym darem
rodziny i przyjaciół dla bliskiej osoby,
doświadczonej chorobą albo przeciwnościami wieku. Przypominamy, że
z orędziem lourdzkim św. Jan Paweł
II związał obchody Światowego Dnia
Chorych.
Dlaczego właśnie Lourdes?
Sanktuarium w Lourdes nazywane jest
Światową Stolicą Chorych. Odpowiadając na przesłanie skierowane przez
Matkę Bożą do św. Bernadety Soubirous i myśląc szczególnie o osobach
dotkniętych cierpieniem (fizycznym,
psychicznym i duchowym) podejmujemy czwarty raz z rzędu organizację
pielgrzymki o charakterze archidiecezjalnym. Na chwilę obecną jedynie
pielgrzymi z archidiecezji katowickiej
docierają pociągiem z Polski do Lourdes.

Kogo zapraszamy do Lourdes?
Uprzywilejowanymi pielgrzymami są
osoby chore i niepełnosprawne, choć
inicjatywa przeznaczona jest – podobnie jak w poprzednich edycjach – dla
wszystkich chętnych diecezjan. Organizatorzy zapewniają uczestnikom profesjonalną opiekę medyczną. Udział
w pielgrzymce potwierdzili lekarze różnych
specjalizacji, pielęgniarki i wolontariusze, m.in.
z Katolickiej Fundacji
„Młodzi dla młodych”.
Wszyscy oni jako pielgrzymi włączą się w
opiekę nad najbardziej
potrzebującymi. Każdy chory potrzebujący stałej opieki, winien pielgrzymować z osobą wspierającą (najlepiej
z grona rodziny lub przyjaciół).
Dlaczego pociągiem?
Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze
doświadczenia, podróżowanie pociągiem na tak znacznych odległościach,
stanowi dla osób cierpiących najlepsze
rozwiązanie: daje poczucie bezpieczeństwa i wygody, służy integracji, modlitwie i duchowemu przygotowaniu do
pobytu w Lourdes. Ponadto, umożliwia
– przynajmniej wizualne – podziwianie
poszczególnych regionów Europy. (…)
Zakwaterowanie i wyżywienie w Lourdes
Miejsca noclegowe dla wszystkich
uczestników zarezerwowano w Domu
Pielgrzyma „Notre Dame” (fr. Accueil
Notre-Dame – w skrócie ADN). Budynek ten pozbawiono barier architektonicznych i może pomieścić w prostych,
a zarazem komfortowych warunkach
nawet 900 pielgrzymów. Usytuowano
go nad brzegiem rzeki Gave de Pau –

naprzeciw bazyliki sanktuaryjnej
i Groty Matki Bożej, na terenie sanktuarium. Wyjątkowość Domu Pielgrzyma polega m.in. na tym, że funkcjonuje on niczym szpital, zapewniając właściwą opiekę chorym i niepełnosprawnym. Grupa z Katowic ulokowana w jednym skrzydle
tego domu pielgrzyma. Do
naszej dyspozycji pozostaną klimatyzowane pokoje
2-, 3-, 4- i 6-osobowe (w
tych ostatnich są dostępne
dwie niezależne toalety
i dwa natryski), elektrycznie sterowane łózka, sale
spotkań, cztery jadalnie,
dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, wózki i riksze dla osób chorych
lub osłabionych oraz taras z widokiem
na Sanktuarium. Organizatorzy zapewnią pielgrzymom „wzmo-cnione”
śniadanie (wędliny, sery), ciepłą obiadokolację, a także dostęp do aneksów
kuchennych, w celu przygotowania
prostych posiłków np. kanapek i podgrzania wody. W celu ułatwienia poruszania się po Lourdes, pielgrzymi
będą podzieleni na 7 grup pięćdziesięcioosobowych pod przewodnictwem
lidera, lekarza, dwóch pielęgniarek
oraz kapłana.
Tematyka duszpasterska w Lourdes
na lata 2022–2024
Sanktuarium w Lourdes proponuje
pątnikom przez najbliższe lata pogłębienie refleksji nad słowami orędzia,
które Matka Boża skierowała do św.
Bernadety 2 marca 1858 r.: „Idź i powiedz kapłanom, aby wybudowano
w tym miejscu kaplicę i aby przychodzono tutaj w procesji”. W bieżącym
roku pielgrzymi zaproszeni są do odkrycia znaczenia wyzwania: „Idź

i powiedz kapłanom”. Jednym z celów
tegorocznego pielgrzymowania, oprócz
wzmocnienia pobożności maryjnej
i duchowego spotkania ze św. Bernadetą, może być refleksja nad tożsamością kapłana, jego rolą we wspólnocie
Kościoła i modlitwa wstawiennicza za
wszystkich powołanych do służby
w Kościele. Otwierając serca na Bożą
łaskę, korzystajmy podczas pielgrzymki z bogactwa, które wnosi w nasze
życie orędzie Matki Bożej, bogactwo
Bożego słowa i nauczania Kościoła,
a także osobista relacja z Panem Bogiem. (...)
Program pielgrzymki
Podczas
czterodniowego
pobytu
w Sanktuarium poznamy m.in. miejsca
związane z życiem św. Bernadety, pomodlimy się przy Cudownej Grocie,
w bazylice Niepokalanego Poczęcia,
w tzw. bazylice różańcowej, w podziemnej bazylice św. Piusa X. Wraz
z innymi pielgrzymami będziemy
uczestniczyli w międzynarodowej
Mszy św., celebrowanej m.in. przez
abp. Wiktora Skworca, bp. Marka
Szkudły, a także duszpasterzy z różnych stron świata. Przeżyjemy Drogę
Krzyżową; będziemy aktywnie uczestniczyć w procesjach: eucharystycznej
(o godz. 17) i maryjnej (o godz. 21) ze
świecami. Chorzy i niepełnosprawni,
a także – według możliwości – pozostali pielgrzymi, będą mogli swoje intencje powierzyć Panu Bogu w modlitwie dopełnionej obrzędem obmycia
cudowną wodą z Groty Massabielskiej.
Kolejny raz zawierzymy Matce Bożej
duchowieństwo i diecezjan na czele
z osobami chorymi. (…)
za: https://archidiecezjakatowicka.pl/
pielgrzymka-chorych-do-lourdes

