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  Przedstawiamy drugą część okolicznościowej gazetki z okazji
100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Tym razem publikujemy
fragmenty prac uczniów, którzy sięgnęli do wspomnień swoich
rodziców, dziadków i krewnych.
  W pierwszej części publikacji przeczytamy interesujące
retrospekcje z wizyty kard. Wojtyły w Tylmanowej w sierpniu
1972r. Część druga zawiera wspomnienia z pielgrzymek Ojca
Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.
  Wszystkim uczniom oraz tym, którzy udostępnili swoje
wspomnienia serdecznie dziękujemy.

"Pamiętam Tylmanowa - Błyszcz"
   Przedstawiamy drugą część okolicznościowej gazetki z okazji 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II. Tym razem publikujemy fragmenty prac uczniów, którzy sięgnęli do
wspomnień swoich rodziców, dziadków i krewnych.
  W pierwszej części publikacji przeczytamy interesujące retrospekcje z wizyty kard.
Wojtyły w Tylmanowej w sierpniu 1972r. Część druga zawiera wspomnienia z
pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.
  Wszystkim uczniom oraz tym, którzy udostępnili swoje wspomnienia serdecznie
dziękujemy.
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  Moja ciocia, będąc w szóstej klasie podstawówki uczęszczała na
zajęcia Scholi Parafialnej w Tylmanowej. Pewnego razu pojawiła się tam
siostra Joachima, która zaproponowała jej dołączenie do Młodzieżowej
Grupy Księży Pallotynów w Warszawie. Ciocia bardzo chętnie się
zgodziła.
  Gdy miała osiemnaście lat, grupa, do której należała , zorganizowała
pielgrzymkę do Włoch. Trwała ona 2 tygodnie, a jej najważniejszym
punktem była prywatna audiencja u papieża Jana Pawła II w Castel
Gandolfo. Ciocia została oddelegowana do tego, aby przekazać mu
prezent i powiedzieć wierszyk. Gdy nadeszła ta chwila, dziewczyna
bardzo się stremowała i nie mogła z siebie wydusić ani słowa. Papież, dla
otuchy, objął swoimi dłońmi jej dłonie, i spytał :
-Dziecko, skąd ty jesteś?
-Od Zakopanego-odpowiedziała.
-A skąd bliżej? - dopytywał.
-Od Szczawnicy-odrzekła.
-A tak dokładniej? – był coraz bardziej dociekliwy.
-Z Tylmanowej.
-Dziecko! Ja u was po górach chodziłem, na kajaku pływałem. A jak się
miewa wasz proboszcz, ksiądz Smaga?- spytał z zaciekawieniem.
-Proboszcz zmarł kilka lat temu  -  posmutniała, ponieważ przypomniała
sobie, jak była na jego pogrzebie w Tymbarku.
  Papież jeszcze przez moment trzymał jej dłonie i uśmiechał się.
Pamiątką tego wspaniałego dnia jest zdjęcie, które do tej pory wisi na
ścianie w jej salonie.
Sz.C.

 
  W Tylmanowej od samego początku istnienia Ruchu Światło-Życie
organizowane były oazy dla dzieci i młodzieży. Zawsze wszystkie grupy
oazowe spotykały się w jednym miejscu, aby świętować tzw. dzień
wspólnoty. Takim miejscem była góra Błyszcz w Tylmanowej. 16.08.1972
roku takiemu dniowi wspólnoty przewodniczył arcybiskup Krakowa, kard.
Karol Wojtyła. Odprawił on mszę świętą na Błyszczu, w miejscu gdzie
teraz stoi kaplica. Pamiątką tego spotkania jest słynne zdjęcie, ukazujące
wchodzących na szczyt kard. Wojtyłę, ks. Stanisława Dziwisza oraz ks.
Franciszka Blachnickiego. Mieszkańcy Tylmanowej zapamiętali tę
Eucharystię, szczególnie moment, gdy w czasie mszy rozpętała się
potężna burza gradowa.
  Sam kard. Wojtyła już jako Jan Paweł II wspominał tę mszę św. w
Watykanie podczas rozmowy z ówczesnym proboszczem Tylmanowej
ks. Stanisławem Rybą. Między nimi wywiązał się następujący dialog:
Ks.S: Tylmanowa zaprasza Ojca Świętego.
Ojciec Św.: To ksiądz jest proboszczem Tylmanowej?
Ks.S: Tak.
Ojciec Św.: A co się stało z ks. proboszczem Smagą?
Ks.S: Umarł na raka.
Ojciec Św.: To szkoda. Ja tam często bywałem w Tylmanowej, a nawet
jedną noc nocowałem na plebanii, bo byłem przemoknięty, gdy w górach
wieczorem celebrowałem z ks. Blachnickim Mszę św. Dla młodzieży
oazowej. Proszę pozdrowić gościnnych tylmanowian i piękną
Tylmanową.
A.U.

JA TAM 
U WAS BYŁEM...

WSPOMNIENIA Z MSZY 
ŚWIĘTEJ ODPRAWIONEJ PRZEZ

KARD. WOJTYŁĘ NA GÓRZE
BŁYSZCZ 16.08.1972
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                                                      WSPOMNIENIA BABCI
  
  Jeden z uczniów klasy ósmej tak przedstawia wspomnienie swojej babci z dnia, w którym odbył się dzień
wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Tylmanowej oraz Msza Święta na Błyszczu (16 sierpnia 1972 r.):
  To był piękny lipcowy dzień, który zapowiadał się zupełnie zwyczajnie. Od rana praca na roli, koszenie i
suszenie traw. Podczas pracy przy sianie, oczywiście w pocie czoła, bo słońce od samego rana doskwierało i
nie było czym oddychać (tak mówiła babcia), gdyż nie było nawet odrobiny wiatru. W ciągu dnia robiło się coraz
bardziej duszno i parno. Tego dnia w nasze góry wędrowało bardzo dużo oaz. Jednak nikt do tego zbytnio nie
przywiązywał wagi, kto szedł i dokąd. Szli księża, siostry zakonne, klerycy i oczywiście bardzo dużo młodzieży.
Po wyjściu na Jaworze, czyli teraz nazywany Błyszcz, odprawiali tam Mszę Świętą, różaniec, a wędrując w górę
drogę krzyżową. Ten dzień dla oazy okazał się niezbyt przyjemny. Kiedy przybyli na miejsce okazało się, że w
górach pogoda zmieniła się bardzo szybko i gwałtownie. Młodzież została zmuszona do szybszego powrotu na
dół. Zaczął padać deszcz, słychać było silne grzmoty i obfity grad. Powrót z gór nie był taki prosty, ponieważ po
deszczu na drogach powstało okropne błoto i zrobiło się ślisko. Zejście z gór stało się trudne i uciążliwe,
szczególnie dla księży w  sutannach.
  Opowiada babcia dalej, że pewien ksiądz – oczywiście był to Karol Wojtyła - jeszcze miał z młodzieżą
odprawiać Mszę Św. w starym kościółku i bardzo się spieszyli. Pech chciał, że Wojtyła nieszczęśliwie poślizgnął
się i upadł w błoto. Wybrudził sutannę, więc coś z tym trzeba było zrobić. Kiedy byli już na dole, w naszym
osiedlu Kozuby, siostry zakonne przyszły do babci i prosiły o czystą wodę. Babcia nalała wody do wiader i
wyniosła na pole. Jak się okazało trzeba było oczyścić zabrudzoną błotem sutannę. W pośpiechu babcia i
siostry wyczyściły sutannę jak tylko mogły najlepiej. Wspomina babcia, że było to coś niezwykłego. Pomimo tak
niefortunnej sytuacji od ks. Karola biło takie ciepło i uśmiech na twarzy. Miły głos i ciepłe słowa obrócone w żart
słyszy babcia do dziś. Kiedy to opowiada i wspomina ten dzień, widać radość i uśmiech z tego powodu, że
miała okazję spotkać św. Jana Pawła II z tak bliska, pomimo tak nietypowej sytuacji. Dodaje również, że było to
jedyne takie bliskie spotkanie z Papieżem, wtedy jeszcze jako księdzem Karolem Wojtyłą.
M.K.

                                  SPOTKANIE JANA PAWŁA II Z MOIM DZIADKIEM
  Były to lata 70-te. W Tylmanowej trwały oazy, na które Karol Wojtyła przyjechał. Wtedy był jeszcze
kardynałem. Młodzieży na oazach było sporo, bo zjeżdżali się z różnych stron kraju, a trwały wakacje. Byli oni
wszyscy niezwykle mili i weseli. Na oazy przyjeżdżali opiekunowie poszczególnych grup, między innymi
kardynał Karol Wojtyła. Mój dziadek prowadził wtedy kiosk. Pewnego dnia przyszedł do niego - jako klient -
Karol Wojtyła. Było to około 9.00 rano. Miał na sobie cywilne ubrania,  czyli krótkie spodenki i białą koszulę.
  - Szczęść Boże. Ma pan może kartki widokówki? – zapytał kardynał.
  - Tak, mam. – odpowiedział dziadek nie zdając sobie sprawy z kim ma do czynienia. Traktował go jak
najzwyklejszego klienta.
  - Co by był ze mnie za sprzedawca i co za kiosk bez kartek- zażartował dziadek.
 Miał akurat nowy towar w kiosku.
  - Poproszę pięćdziesiąt. – odparł kardynał.
 Dziadek bardzo się zdziwił słysząc jakiej ilości potrzebuje kardynał Karol Wojtyła i żartobliwie spytał:
  - Po co panu tego aż tyle?
 Lecz kardynał odpowiedział:
  - Oj, gdybym chciał kupić wszystkim to by panu w kiosku brakło. – odpowiedział.
 Dziadka zdziwiła ta odpowiedź. Od tamtego momentu wiedział, że ma do czynienia z kimś wyjątkowym.  
Podał mu całą paczkę.
 - Nie widział pan przypadkiem grup młodzieży z opiekunami?- zapytał Karol Wojtyła.
 - Owszem, widziałem, szli w stronę Krościenka. – odpowiedział dziadek.
 - Bardzo dziękuje  i do widzenia! – powiedział i wyszedł.
 - Do zobaczenia!
  I tak kończy się ta historia. Myślę, że było to całkiem ciekawe spotkanie. Dzisiaj dziadkowi jest trochę przykro,
że nie wiedział kim on jest. Miał okazję obsłużyć takiego „Wielkiego Klienta”, który został papieżem, a teraz jest
jednym z świętych.                                       K.L.
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JAN PAWEŁ II W KRAKOWIE,
18.08.2002:

„ Pamiętam, że dokładnie trzydzieści lat temu, 16
sierpnia, w Błyszczu koło Tylmanowej nad
Dunajcem, uczestniczyłem w tzw. Dniach
Wspólnoty. Powiedziałem wtedy, że osobiście
bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i
zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki.
Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle
błogosławionych owoców w sercach młodzieży w
minionych trudnych latach, a i dzisiaj stanowi
prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży
i rodzin. Kochani oazowicze, jako biskup Krakowa
starałem się wspierać was swą obecnością, jako
biskup Rzymu nieustannie jestem z wami w moich
modlitwach i serdecznych myślach. Niech
umiłowanie Eucharystii i Biblii zawsze rzuca Boże
światło na drogi waszego życia.”

  Babcia opowiadała o tym, jak kard. Wojtyła został
przywitany przez mieszkańców Tylmanowej w roku
1972. Na osiedlu Brzegi czekała na niego grupa
młodzieży. Czekali oni pod krzyżem, przywitali
kardynała śpiewem i grą na instrumentach. W czasie
tego spotkania kard. Wojtyła wraz z trzema biskupami
dokonał poświęcenia krzyża upamiętniającego rok
święty. 
  Podczas pobytu w Tylmanowej kard. Wojtyła
spotykał się z oazami (...). Często na takich
spotkaniach kardynał powtarzał słowa: "Czujcie się
jak u siebie w domu. Jeśli będziecie mieć trudności,
zróbcie tak: Idźcie na plebanię i wołajcie: Dajcie nam
jeść!"
  Później dziadek zaczął wspominać inne wydarzenia.
Jednym z nich była Eucharystia na Błyszczu. Dziadek
miał wtedy 24 lata. Msza odbyła się 16 sierpnia 1972r.
Dziadek, wraz ze swoimi rodzicami, wyszedł na górę
Błyszcz aby wysłuchać słów kardynała. Wspominał,
że to był dla niego ważny i niezwykły dzień.

B.J.

  Babcia opowiadała o spotkaniu z kard. Wojtyłą w
1972 r., kiedy przyjechał wraz z trzema biskupami do
Tylmanowej. Na osiedlu Brzegi powitała ich ogromna
grupa młodzieży. Stali pod krzyżem śpiewając, grając
na akordeonach oraz trzymając płonące patyki w
rękach. Podczas tego spotkania, ks. kardynał dokonał
poświęcenia krzyża upamiętniającego rok święty.
  Wujek zaczął opowiadać, że pamięta, iż tamtejszy
proboszcz chciał aby kard. Karol Wojtyła przygotował
jego grupę do sakramentu bierzmowania. Jednak nie
udało się to, gdyż było już za późno. Ksiądz kardynał
z przyjemnością zgodził się jednak spotkać z grupą
bierzmowanych. Razem rozmawiali o tym
sakramencie, śpiewali piosenki oazowe i żartowali.
  Moja babcia jako 8-letnia dziewczynka wraz z
bratem i ojcem udali się na Błyszcz 16 sierpnia 1972r.
Rozpętała się wtedy burza (…). Był to dzień
wspólnoty oaz. Karol Wojtyła już jako papież w 2002
roku, na krakowskich Błoniach wspominał ten dzień i
właśnie dzięki tej wypowiedzi, oazowa góra Tabor jest
szczególnym miejscem.
M.B.

    
        WSPOMNIENIA 

         Z WIZYTY NA 

          BŁYSZCZU
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  16 sierpnia 1972 była uroczysta msza na
Błyszczu. 
  Zadałam mojej babci pytanie: „Czy w ten
dzień byłaś na mszy, w jakim wieku wtedy
byłaś?”.
  Babcia odpowiedziała:
 - Na mszy byłam i bardzo się cieszę i nie
żałuję. Było tam ok. 700 osób i 50 księży.
Była piękna słoneczna pogoda, ale gdy
zaczęła się msza pojawił się deszcz,
grzmoty i błyskawice. Zapamiętałam
jedno: że spośród 700 osób znalazły się
dwie posiadające parasolki, które
posłużyły do osłonięcia kamiennego
ołtarza przed deszczem. Księża i Karol
Wojtyła podjęli decyzję, by przenieść
Mszę na dół i dokończyć ją pod
kościołem. Ponieważ pora była już późna,
msza odbyła się przy kościele przy blasku
świec.

W.W.

    Jestem uczennicą klasy ósmej i żałuję, że nie mogłam poznać osobiście Jana Pawła II. Wiele jednak o nim
czytałam, oglądałam filmy, zdjęcia oraz wspomnienia, zwłaszcza mieszkańców Podhala.(…)
    Znamy wiele wypowiedzianych przez niego cytatów. Mnie utkwił szczególnie jeden, który ważny jest dla nas
uczniów: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Przez swoją postawę życia  i
przekaz słowny uczył i uczy nas, jak być patriotą, Polakiem, Europejczykiem, jak żyć, kochać, przebaczać i
umierać.
    Pomimo, że nie mogłam poznać osobiście Jana Pawła II, mam wrażenie, jakbym znała go od zawsze.
Rodzicie opowiadali mi o jego pobycie w Tylmanowej. Jest również, ich  ulubionym świętym, do którego modlą
się w trudnych chwilach. Ktoś przekazał, że za Jego wstawiennictwem odzyskał zdrowie.
Rodzice brali udział w pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Byli w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie,
Starym Sączu oraz  Tarnowie. Szczególne wrażenie wywarła na moich rodzicach pielgrzymka w Zakopanem.
Atmosfera jaką stworzyli górale, widok Ojca Świętego i dźwięk jego słów pozostały we wspomnieniach na całe
życie.
    Będąc w Starym Sączu usłyszeli przywołane wspomnienia Ojca Świętego: Błyszcz- Tylmanowa, gdzie przed
laty był z młodzieżą z Ruchu Światło Życie. Rodzice mówili nam też, że cieszą się z poznania osobiście
obecnie świętego Jana Pawła II
    Kiedy natomiast ciocia była na pielgrzymce w Rzymie, Ojciec Święty witając ich na audiencji, na Placu
Świętego Piotra powiedział: „Pamiętam Tylmanowa - Błyszcz”. Po tej pielgrzymce postanowiono wybudować
kapliczkę na górze Błyszcz miejscu- pobytu Jana Pawła II 18 sierpnia 1974 roku. Na pamiątkę jego wizyty,
corocznie odprawiana jest tam Msza święta. Ten szlak, podobnie jak w Tatrach, nazywany jest szlakiem
papieskim.
    Którejś niedzieli wybraliśmy się wspólnie z rodziną na Cyrhlę. Rozmawialiśmy z gospodarzami, którzy
przywołali wizytę kardynała Karola Wojtyły na ich ziemi. Poniżej ich domu na leśnej polanie odprawiał mszę
świętą, w której uczestniczył również mój tata oraz ciocie- jako małe dzieci. To jeszcze bardziej motywuje i
zobowiązuje do życia w wierze.                                                                                  A.P.
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PRZEMÓWIENIE KSIĘDZA KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA MIEDZYOAZOWYM

DNIU WSPÓLNOTY W TYLMANOWEJ 16 SIERPNIA 1972 - 1/2
   Dużą satysfakcją było dla mnie to popołudnie. Przede wszystkim jest mi osobiście bliski ten styl życia. Mogę
powiedzieć, że w jakiś sposób praktykowałem to już dawniej z Waszymi- no... przynajmniej starszymi- kolegami
i koleżankami, a może często z waszymi rodzicami, bo życie idzie naprzód. Muszę równocześnie stwierdzić, że
wtedy, kiedyś my to wspólnie praktykowali, to nie było to tak głębokie, tak dojrzałe i tak soborowe, jak w
Waszym wydaniu. To ostatnie podkreślam szczególnie, dlatego, że w międzyczasie był Sobór. Na tym Soborze
przeżyliśmy, przemodliliśmy i przemyśleliśmy na nowo tajemnice Kościoła. Kiedy tutaj uczestniczę, chociażby w
tym spotkaniu wieczornym, znajdując w nim jak gdyby odzwierciedlenie wszystkiego, co się dzieje w oazach, to
widzę, jak bardzo ta soborowa wizja Kościoła, jego obraz, weszły do waszych oaz, do Waszego doświadczenia,
do Waszego przeżycia. I to jest czymś ogromnie bliskim dla mnie- nie tylko osobiście, ze względu na
wspomnienia z przeszłości, które częściowo tylko są podobne do Waszych doświadczeń, ale dla mnie jako dla
biskupa, dla którego Sobór i obraz Kościoła przez ten Sobór wyłoniony stały się jakąś szczególną,
powiedziałbym: centralną treścią życia. Oczywiście, że takie jedno popołudnie jest tylko jak gdyby małym
wziernikiem w całość, ale pozwala w tę całość wejrzeć. Myślę, że ta całość, tak jak jej dawaliście tutaj
świadectwo podczas sprawozdania poszczególnych oaz, jest o wiele jeszcze bogatsza aniżeli mogłem
dostrzec, przeżyć z Wami podczas tego jednego popołudnia.
   Bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj na takie okoliczności, zresztą Wasz Ojciec, jak mówicie organizator
zarazem tego ruchu Żywego Kościoła, już tak wszystko dobrze wyplanował, ażeby mnie wyprowadzić na
możliwie najwyższą górę. Jednakże wiedział, że ja się tym nie załamię. Bardzo mi to odpowiadało, żeby jeszcze
jedną Mszę Świętą w tym roku odprawić na łonie natury. I w takich szczególnych okolicznościach. Przyznam
się, że jeszcze w tak licznym gronie nie koncelebrowałem pod gołym niebem i na górach. Pod gołym niebem to
już, na Monte Cassino, ale na górach to jeszcze nie, zwłaszcza na Soblach (bo ja przynajmniej tak te góry
nazywam, tam za Dunajcem: Soble) I mam z nimi osobiście związane takie dość surowe wspomnienia. Więc
bardzo się z tego cieszę. I cieszę się z tego, żeśmy tam zostali zlani przez deszcz, ale nie tak ostatecznie.
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PRZEMÓWIENIE KSIĘDZA KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA MIEDZYOAZOWYM

DNIU WSPÓLNOTY W TYLMANOWEJ 16 SIERPNIA 1972 - 2/2

  Gorzej by było, gdybyśmy byli zlani ostatecznie. To wszystko było tak brzegiem światła, brzegiem cienia,
brzegiem burzy, brzegiem słońca, brzegiem deszczu, brzegiem Suszy. W każdym razie ostatecznie nie byliśmy
zlani, przynajmniej ja nie. A jeżeli ktoś ma inne doświadczenia,niech wystąpi. Ale wszystko dobrze się
skończyło i wróciliśmy do Tylmanowej. Także i to miało te dobrą stronę, że nie wracaliśmy po nocy.

   Wreszcie ostatnia myśl, która mi się nasuwa. Kiedy słyszę "oaza", kiedy słyszę to słowo odmieniane przez
tyle ust i pojawiające się w tylu sprawozdaniach różnych grup- i kapłańskich, i kleryckich, i pań katechetek, i
wreszcie młodzieży, i Polaków, i Włochów i Łużyczan- wtedy myślę sobie: jeżeli jest oaza, to znaczy, że
niestety jest pustynia, bo oaza ma rację bytu tylko na pustyni. Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz.
Otóż to jest jakiś podtekst tej prawdy, którą Wy tutaj wyrażacie i przeżywacie. To oczywiste, że jest
pustynia, ale to nie może bynajmniej nas zniechęcać- to tylko może nas zachęcić do tego, ażeby było
jak najwięcej oaz, bo pustynia tylko wtedy jest groźna, jeżeli na niej nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo
rzadko, bardzo daleko. Wtedy można naprawdę- jak tutaj jeden z przedmówców powiedział- umrzeć z
pragnienia. Ale jeżeli oazy są, jeżeli są dość gęsto, blisko siebie, to nawet ta pustynia nie jest groźna. Można
się przez nią przejechać, może nawet taka przejażdżka po pustyni na wielbłądzie być dla kogoś całkiem
interesująca. Ale żarty na bok. Ja myślę moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w tej nazwie OAZA,
bo jednak w jakimś znaczeniu życie jest pustynią. Grozi nam pustynia. Albo jeszcze inaczej powiem,
groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz.

   I teraz drugi wniosek z tego wyprowadzam: jesteście tutaj na oazie,jest was tutaj wielu. Myślę, że na tej Oazie
poniekąd każdy z was staje się oazą po to, ażeby wrócić na na pustynię, i żeby tę pustynię zagęścić oazami.
Może to spojrzenie, które tutaj wnoszę jest nieco inne, aniżeli to wasze. Ono jest bardziej od wewnątrz, od
strony przeżycia każdego z was. Tutaj ja na to patrzę jeszcze inaczej, patrzę pod kątem życia naszego
społeczeństwa, pod kątem życia naszej młodzieży, pod kątem wielkich zmagań, które się w tej chwili toczą.
Jeżeli chodzi o styl życia, gdy chodzi o pewien świat wartości, gdy chodzi o poziom duchowy naszego całego
społeczeństwa, a zwłaszcza naszej młodzieży, bo od tego poziomu i stylu młodzieży zależy cała nasza
przyszłość, społeczeństwo.

   I dlatego wracam do mojego wniosku: jesteście tutaj na oazie, trzeba, ażeby każdy z Was wziął tę oazę w
siebie i żeby się stał taką oazą, i żeby tymi oazami zagęścić jak najbardziej pustynię. Wtedy ona nie będzie
groźna. To jest równocześnie życzenie, które Wam przekazuję z całego serca. Wszystkim tutaj zgromadzonym,
wszystkim oazom i Waszemu Ojcu i organizatorowi, który ten ruch Żywego Kościoła zainicjował i rozwija z roku
na rok. Niech Bóg za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i jej umiłowanego Sługi, błogosławionego
Maksymiliana, pozwoli oazami zagęścić pustynię, która nam grozi, choć wtedy już nie będzie groźna.
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             „Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski -  Wspomnienia mojego dziadka”
  Jednym z punktów wizyty Jana Pawła II do Polski w 1979r. był Nowy Targ. 08.06.1979r. Papież przybył do
Nowego Targu, gdzie odprawił mszę na lotnisku. W uroczystości wzięło udział blisko milion osób w tym przede
wszystkim górale z całej Polski. Wśród tych pielgrzymów był również mój dziadek Antoni, który do Nowego
Targu pojechał wraz z orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku n/D, jako jej członek.
  Jak opowiadał dziadek zanim doszło do wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu uroczystość tę trzeba było
przygotować, a nie było to łatwe, bowiem władze komunistyczne, które wtedy rządziły w Polsce robiły wszystko,
aby przygotowania utrudnić. Dlatego osoby, które chciały wziąć udział w pielgrzymce miały problemy z
uzyskaniem wolnego dnia w pracy, do połowy maja nie było także zgody wojewody nowosądeckiego by mszę
zorganizować na lotnisku, mimo że już wcześniej zgodziły się na to centralne władze PZPR (Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej). Aby utrudnić pielgrzymom dotarcie na lotnisko, władze komunistyczne
zamknęły linię kolejową z Jordanowa do Chabówki. Nikogo to jednak nie zraziło i pielgrzymi szli do Nowego
Targu na piechotę.
  W dniu wizyty Ojca Świętego dziadek wraz z orkiestrą wyruszyli autokarem z Krościenka n/D już o godzinie
5.00 nad ranem. W tym czasie padał ulewny deszcz. Niebo było całkowicie zachmurzone. Na drodze panował
ogromny ruch samochodów i pieszych. Niezmierzone tłumy ludzi z wszystkich kierunków zmierzały na
spotkanie z papieżem. Wiele osób, w tym również wszyscy członkowie orkiestry ubranych było w regionalne
stroje góralskie. Ludzie cieszyli się na spotkanie z papieżem Polakiem. W drodze modlili się i śpiewali.
Panowała podniosła, ale jednocześnie radosna atmosfera i poczucie wspólnoty.
  Po nocnej ulewie wyszło słońce. Papież przyleciał do Nowego Targu białym śmigłowcem. Gdy tylko na niebie
pojawił się papieski samolot podniosła się ogromna, radosna wrzawa. Ojca Świętego witało duchowieństwo
krakowskie oraz podhalańskie, reprezentacje miejscowych władz, a przede wszystkim niezliczone rzesze górali.
Po dotarciu do ołtarza Ojciec Święty żartował po góralsku, prosząc zasnute chmurami Tatry, aby się odsłoniły,
co wywołało wielką i radosną wrzawę zgromadzonych ludzi. Powitał wszystkich zebranych, podziękował za
przyniesienie z Ludźmierza do Miasta (bo tak górale nazywają Nowy Targ) figury Gaździny Podhala oraz
pozdrowił Amerykanów polskiego pochodzenia.
  Jak zapamiętał dziadek, w trakcie homilii papież mówił o największym dobru człowieka jakim jest życie, o
prawie każdego człowieka do życia od jego poczęcia, o pięknie gór, o tym, że ludzie chętnie przybywają w góry
z różnych stron Polski, by nacieszyć się przyrodą, odzyskać siły, odpocząć. Wspominał także czasy, kiedy sam
osobiście obcował z tymi stronami, krajobrazami i przyrodą.
  Po Mszy Świętej papież objeżdżał sektory. Dziadek wraz z orkiestrą byli w sektorze, który znalazł się na trasie
przejazdu Ojca Świętego. Mieli zatem przywilej kilkusekundowego spotkania z Janem Pawłem II „na
wyciągnięcie ręki”. Papież był wtedy bardzo radosny, tryskał energią, wszystkich błogosławił, cieszył się dobrym
zdrowiem. Przede wszystkim okazał się człowiekiem niezwykle bezpośrednim i dowcipnym, szukającym
kontaktu z innymi ludźmi, bez względu na ich status, pochodzenie, wygląd czy ułomności.
  Komuniści - jak opowiadał dziadek - najpierw za wszelką cenę starali się nie dopuścić do wizyty Ojca
Świętego w Ojczyźnie. Potem na wszystkie sposoby uprzykrzali stronie kościelnej i pielgrzymom życie, by
utrudnić ludziom spotkania z papieżem, czy ich do tych spotkań zniechęcić. W tym celu rozpuszczali
propagandę zalecającą ludziom pozostanie w domu, aby nie zostali zadeptani w tłumie, ograniczali liczbę osób
mogących uczestniczyć w uroczystościach wprowadzając karty wstępu. Zabraniali ustawiania się na trasach
przejazdu papieża i zastraszali Polaków. Grozili konsekwencjami zawodowymi, dyscyplinarnymi, a nawet
karnymi. W zafałszowany sposób relacjonowali przebieg pielgrzymki, wybierając chociażby do materiałów
telewizyjnych takie kadry, z których miało wynikać, że w uroczystościach nie uczestniczy duża liczba wiernych
lub kadry pokazujące głównie ołtarz, grupy zakonnic czy staruszków. Wreszcie podejmowali wszystkie możliwe
działania, by jak najprędzej zatrzeć wszelkie ślady obecności Jana Pawła II wśród rodaków, o czym świadczy
chociażby błyskawiczna rozbiórka ołtarza papieskiego w Nowym Targu.
  Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu. Pielgrzymka w której dane było wziąć udział
dziadkowi z jednej strony pozostała dla niego niezapomnianym wzruszającym duchowym przeżyciem i nawet
jak dzisiaj o niej wspomina, to mimo wszechogarniającej wtedy psychozy strachu, przede wszystkim pamięta tę
cudowną atmosferę, poczucie więzi i wspólnoty oraz zapowiedź zmian i zawsze ma w oczach łzy. Z drugiej zaś
strony bardzo się cieszy, że dane mu było wziąć udział w dzisiaj już historycznym, ale jakże ważnym
wydarzeniu.                                                            A.P.
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           JAN PAWEŁ II W ZAKOPANEM 
  Jan Paweł II przyjechał w 1997r. w góry, by modlić się z
wiernymi i odwiedzić Zakopane. Był tutaj od 4 do 7
czerwca. Poza Zakopanem zobaczył też Morskie Oko i
Kasprowy Wierch oraz Ludźmierz.
  Najważniejszą częścią wizyty Jana Pawła II w górach
była jednak uroczysta msza święta, która została
odprawiona 6 czerwca 1997r. na ołtarzu zbudowanym na
Wielkiej Krokwi. W tej mszy uczestniczyli moi
dziadkowie ze swoimi dziećmi. Widzieli Papieża z bardzo
bliska, ponieważ gdy przejeżdżał obok nich mogli nawet
uścisnąć Jego dłoń. Babcia do tej pory opowiada i
wspomina, że była to wyjątkowa chwila i wyjątkowe
spotkanie z wyjątkowym człowiekiem. W mszy świętej
brało udział bardzo dużo osób. Górale pięknie
przygotowali się na tą uroczystość. Ubrani w odświętne
piękne góralskie stroje. Na tej wyjątkowej Mszy Świętej
zostały odśpiewane góralskie piosenki i oczywiście
ulubiona pieśń Jana Pawła II „BARKA”. Papież zwracał
się do wszystkich z miłością. Był bardzo poruszony tak
dużą ilością wiernych, a najbardziej cieszył się, że mógł
odwiedzić swój ojczysty kraj. Ojciec Święty modlił się za
wszystkich chorych i cierpiących, którzy nie mogli
przybyć na spotkanie z nim. Na początku mszy, gdy
został odczytany Hołd, naszemu Papieżowi spłynęły łzy.
Nie potrafił ukryć swojego wzruszenia. Jego radość nie
miała granic. Górale poprzez ten piękny złożony hołd
złożyli największy dar serca jaki mogli ofiarować Ojcu
Świętemu. Jan Paweł II podziękował  z całego serca. W
głowie moich dziadków utkwiło zdanie , które
wypowiedział do wszystkich zgromadzonych Ojciec
Święty: „Na Was zawsze można liczyć”.
  Bardzo podobało mi się z jaką miłością i oddaniem
opowiadali o Papieżu moi dziadkowie. Nie mogli ukryć
zachwytu jakim On jest dobrym człowiekiem. Szkoda
tylko, że ja nie doczekałam takich chwil aby samej na
własne oczy zobaczyć Papieża Jana Pawła II, uścisnąć
Jego dłoń i cieszyć się Jego obecnością. Cieszę się z
tego, że mogę przeczytać książkę o Janie Pawle II  oraz
obejrzeć różne wspomnienia umieszczone na filmikach
w Internecie . Chociaż w taki sposób mogę Go zobaczyć
i poznać. Stwierdzam, że chociaż go osobiście nie
poznałam to mocno pokochałam. 
K.U.
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                            WYWIAD Z MAMĄ...

 21 lat temu, 16 czerwca 1999 r., moi rodzice mieli okazję uczestniczyć w kanonizacji księżnej krakowskiej,
błogosławionej Kingi, dokonanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Kilka przypadkowych gestów sprawiło, że
rodzice, szczególnie mama, z nostalgią wracają wspomnieniami do tamtych dni. Przeprowadzona z mamą
rozmowa stała się okazją do odświeżenia wspomnień, ale i przybliżenia postaci papieża Polaka młodszym
członkom rodziny.

P: 21 lat temu wspólnie z tatą mieliście okazję uczestniczyć w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II.
Jakie emocje towarzyszyły Wam w związku z tym wydarzeniem?
M: Pomimo upływu czasu doskonale pamiętam, jakie uczucia mi wtedy towarzyszyły. Obok napięcia
związanego z trudami podróży z małymi dziećmi przy boku, czułam ciekawość i poruszenie, które było obecne
chyba u większości pielgrzymujących tego dnia na miejsce kanonizacji osób. Wiedzieliśmy, że stajemy się
częścią wielkiego wydarzenia - nie tylko religijnego, ale i historycznego dotyczącego naszego regionu, naszej
małej ojczyzny.
P: Z wycinków prasowych, wiem, że ze względu na problemy ze zdrowiem oraz pogodą przyjazd
papieża niemalże do samego końca stał pod znakiem zapytania. Jak ludzie zgromadzeni na
starosądeckim placu reagowali na te wieści?
M: Pod ołtarzem niemalże do samego przyjazdu papieża oprócz niezwykłej atmosfery religijnego rozmodlenia
dało się wyczuć niepokój. Nie był to jednak niepokój spowodowany rozczarowaniem, iż spotkanie z papieżem
może nie dojść do skutku. Ludzie obawiali się o zdrowie ukochanego papieża, z niecierpliwością oczekiwali
pozytywnych informacji, wypatrywali helikoptera, którym miał przylecieć. Jak się później okazało papież przybył
na miejsce samochodem, tym samym sprawiając ogromną niespodziankę pielgrzymom, szczególnie tym
zgromadzonym wokół ulic starosądeckiego rynku.
P: Które słowa wypowiedziane tego dnia utkwiły Ci szczególnie w pamięci?
M: Nie pamiętam dokładnie jak brzmiały Jego słowa, ale wiem, że dotyczyły świętości. Papież wspominał drogę
do świętości błogosławionej Kingi i na przykładzie jej życia zachęcał zgromadzonych do tego, aby sami w
swoich środowiskach pragnęli tej świętości, dążyli do jej zdobywania. Mówił o potrzebie odwagi, aby wyjść z
wiarą do ludzi, nie bać się jej okazywać pomimo, iż jak Chrystus możemy spotkać się z różnymi reakcjami na
Słowo Boże.
P: Wiem, że historia naszego domu łączy się ze wspomnianymi wydarzeniami. Czy mogłabyś
przypomnieć, w jaki sposób?
M: Chciałam, aby ten dzień został z nami na dłużej, nie tylko we wspomnieniach. Nie wiem, czy działając pod
wpływem chwili, czy natchnienia wpadłam na pomysł, aby zebrać kilka kamyczków ze starosądeckich błoni.
Kiedy rozpoczynaliśmy z tatą budowę domu kamyki zostały wbudowane w jego ściany. Dla mnie i taty to nie
tylko bardzo ważna pamiątka, ale i symbol duchowej opieki papieża nad naszą rodziną.
P: Na czym, Twoim zdaniem, polegał fenomen Jana Pawła II? Co było w Nim takiego wyjątkowego, że
niczym Chrystus z Jego ulubionej Barki zdobywał serca ludzi bez względu na ich poglądy, wiek, czy
pochodzenie?
M: Ojciec Święty był dla wielu wzorem, nauczycielem. To nie tylko głowa kościoła katolickiego, ale przede
wszystkim ciepły, dowcipny człowiek (świadczy o tym chociażby ,, Lekcja geografii” przeprowadzona właśnie w
Starym Sączu), pełen miłości i szacunku do bliźniego. Łamał wszelkie schematy, bariery i ograniczenia
szanując przy tym innych ludzi. Dawał nadzieję ludziom na lepsze jutro – ludzie lgnęli do niego, ponieważ chciał
i umiał rozmawiać z nimi.

P.H.
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                           WYWIAD Z MAMĄ...

 - Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia dotyczące Jana Pawła II?
  Moje pierwsze wspomnienia pochodzą z dzieciństwa. Jako mała dziewczynka sądziłam, że Papież Jan Paweł
II jest od zawsze i tak będzie, ponieważ został on wybrany na ten najważniejszy w kościele katolickim urząd
jeszcze przed moimi narodzinami i innego papieża nie znałam. Sądziłam, że jest to postać niezwykła, ktoś
zastępujący Pana Jezusa tu na ziemi i tak będzie zawsze. 
 - Kto mówił Ci o Janie Pawle II?
  Z tego co pamiętam była to na pewno moja mama, babcia i bardzo serdecznie wspominam katechezę dla
przedszkolaków, na którą chodziłam do kaplicy sióstr albertynek. Tam siostra Damazja wiele razy opowiadała
nam o Janie Pawle II, wyświetlała slajdy ze zdjęciami z  jego podróży, co było dla nas nie lada atrakcją. Kolejną
osobą, dzięki której poznawałam postać Jana Pawła II był mój wujek zakonnik, franciszkanin. Gdy spędzał urlop
w naszym domu, najczęściej bawiąc się z nami – siostrzenicami, poruszał tematy religijne m.in. opowiadał o
Janie Pawle II i jego  posługiwaniu.(...)
 - Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia z podróży Jana Pawła II do Polski?
  Mam taki obraz w mojej pamięci, z dzieciństwa. Byłam na podwórku przed domem i zobaczyłam moją mamę
wracającą ze spotkania z Papieżem. Miała w dłoni żółtą chorągiewkę, którą mi wręczyła. Pobiegłam do domu
uszczęśliwiona z prezentu i powrotu mamy. Opowiadała nam jak wyglądało dojście na miejsce spotkania i mszy
św. z Papieżem. Tłumy ludzi szły polami, złapała ich burza, mokrzy, ubłoceni, ale szczęśliwi z możliwości
spotkania i uczestnictwa we mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kóżkówny. 
 - A Ty osobiście uczestniczyłaś w jakimś spotkaniu z Janem Pawłem II?
  Tak, byłam w 1997 roku w Zakopanem. Było to dla mnie wielkie przeżycie, poprzedzone przyjazdem dzień
wcześniej do Zakopanego. Pamiętam jak jadąc zakopianką mijaliśmy zorganizowane grupy pielgrzymów, które
ze śpiewem i modlitwą pieszo zmierzały na miejsce spotkania. Nasza cała rodzina, po noclegu w Zakopanem,
wcześnie rano udała się pod Wielką Krokiew. Było to niesamowite przeżycie, takiej góralskiej orkiestry i śpiewu
nie słyszałam nigdy wcześniej i potem. Zapamiętałam piosenkę, którą tam śpiewano.
Papież był wzruszony i powiedział: „Na was zawsze można liczyć”. Nawiązał też do krzyża na Giewoncie
mówiąc o tym, że krzyż ten mówi całej Polsce „sursum corda! W górę serca”.
 - To była jedyna pielgrzymka, w której uczestniczyłaś?
  Nie. Miałam jeszcze wielkie szczęście i zupełnie niespodziewaną możliwość przybycia w 1999r. do Starego
Sącza. Bardzo chciałam udać się na to spotkanie, miałam wejściówkę do oddalonego sektora, którą
otrzymałam w swojej parafii, ale na kilka dni przed otrzymałam bilet, dzięki któremu mogłam być dużo bliżej
ołtarza! Dodatkowo dowiedziałam się, że z Krościenka wyrusza piesza, nocna pielgrzymka górami Beskidu
Sądeckiego do Starego Sącza na spotkanie z Jane Pawłem II. Oczywiście wyruszyłam z nią. Było to
niezapomniane przeżycie, szliśmy lasem z modlitwą i piosenką na ustach. Na miejsce dotarliśmy kilka godzin
wcześniej. Trochę nas zmoczyło, zmęczyło, ale byliśmy szczęśliwi i podekscytowani spotkaniem.
 - A pamiętasz jak wyglądało odejście Papieża?
  Tak. Jak wspominałam na początku, Papież był dla mnie pewnym „constans” tzn. kimś stałym, niezmiennym w
życiu. Niestety tak się nie stało, musiałam wyjść poza dziecięcą naiwność. Pamiętam dzień drugiego kwietnia
2005r. i wieczór kiedy odchodził. Wraz z rodziną oglądaliśmy telewizję. Przerwano program i oznajmiono, że o
21.37 Jan Paweł II „powrócił do domu Ojca”. Ogarnął nas najpierw wielki smutek, ale następnie wdzięczność,
że mogliśmy żyć w czasie, kiedy On tutaj był, żył i uczył nas jak żyć. 
 - Czy uczestniczyłaś w pogrzebie? Jak się wtedy czułaś?
  Za pośrednictwem telewizji. Nie zapomnę homilii, którą wygłosił podczas uroczystości Joseph Ratzinger,
późniejszy Papież Benedykt XVI, a także prostej trumny, w której złożono ciało Jana Pawła II i umieszczonej na
niej księdze Pisma św., której otwarte karty zamknął wiejący wiatr. Po śmierci Jana Pawła II odczuwałam
pustkę, dzięki Bogu zostawił on po sobie tak wiele dobra, dzięki któremu wciąż żyje i nauczył nas jak
„przekraczać próg nadziei”...                                                                        M.M.
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	JAN PAWEŁ II W KRAKOWIE, 18.08.2002:

	WSPOMNIENIA
	Z WIZYTY NA
	„ Pamiętam, że dokładnie trzydzieści lat temu, 16 sierpnia, w Błyszczu koło Tylmanowej nad Dunajcem, uczestniczyłem w tzw. Dniach Wspólnoty. Powiedziałem wtedy, że osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

	BŁYSZCZU
	Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dzisiaj stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać was swą obecnością, jako biskup Rzymu nieustannie jestem z wami w moich modlitwach i serdecznych myślach. Niech umiłowanie Eucharystii i Biblii zawsze rzuca Boże światło na drogi waszego życia.”
	16 sierpnia 1972 była uroczysta msza na Błyszczu.
	Zadałam mojej babci pytanie: „Czy w ten dzień byłaś na mszy, w jakim wieku wtedy byłaś?”.
	Babcia odpowiedziała:
	- Na mszy byłam i bardzo się cieszę i nie żałuję. Było tam ok. 700 osób i 50 księży. Była piękna słoneczna pogoda, ale gdy zaczęła się msza pojawił się deszcz, grzmoty i błyskawice. Zapamiętałam jedno: że spośród 700 osób znalazły się dwie posiadające parasolki, które posłużyły do osłonięcia kamiennego ołtarza przed deszczem. Księża i Karol Wojtyła podjęli decyzję, by przenieść Mszę na dół i dokończyć ją pod kościołem. Ponieważ pora była już późna, msza odbyła się przy kościele przy blasku świec.
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	„Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski -  Wspomnienia mojego dziadka”

	JAN PAWEŁ II W ZAKOPANEM
	Jan Paweł II przyjechał w 1997r. w góry, by modlić się z wiernymi i odwiedzić Zakopane. Był tutaj od 4 do 7 czerwca. Poza Zakopanem zobaczył też Morskie Oko i Kasprowy Wierch oraz Ludźmierz.
	Najważniejszą częścią wizyty Jana Pawła II w górach była jednak uroczysta msza święta, która została odprawiona 6 czerwca 1997r. na ołtarzu zbudowanym na Wielkiej Krokwi. W tej mszy uczestniczyli moi dziadkowie ze swoimi dziećmi. Widzieli Papieża z bardzo bliska, ponieważ gdy przejeżdżał obok nich mogli nawet uścisnąć Jego dłoń. Babcia do tej pory opowiada i wspomina, że była to wyjątkowa chwila i wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym człowiekiem. W mszy świętej brało udział bardzo dużo osób. Górale pięknie przygotowali się na tą uroczystość. Ubrani w odświętne piękne góralskie stroje. Na tej wyjątkowej Mszy Świętej zostały odśpiewane góralskie piosenki i oczywiście ulubiona pieśń Jana Pawła II „BARKA”. Papież zwracał się do wszystkich z miłością. Był bardzo poruszony tak dużą ilością wiernych, a najbardziej cieszył się, że mógł odwiedzić swój ojczysty kraj. Ojciec Święty modlił się za wszystkich chorych i cierpiących, którzy nie mogli przybyć na spotkanie z nim. Na początku mszy, gdy został odczytany Hołd, naszemu Papieżowi spłynęły łzy. Nie potrafił ukryć swojego wzruszenia. Jego radość nie miała granic. Górale poprzez ten piękny złożony hołd złożyli największy dar serca jaki mogli ofiarować Ojcu Świętemu. Jan Paweł II podziękował  z całego serca. W głowie moich dziadków utkwiło zdanie , które wypowiedział do wszystkich zgromadzonych Ojciec Święty: „Na Was zawsze można liczyć”.
	Bardzo podobało mi się z jaką miłością i oddaniem opowiadali o Papieżu moi dziadkowie. Nie mogli ukryć zachwytu jakim On jest dobrym człowiekiem. Szkoda tylko, że ja nie doczekałam takich chwil aby samej na własne oczy zobaczyć Papieża Jana Pawła II, uścisnąć Jego dłoń i cieszyć się Jego obecnością. Cieszę się z tego, że mogę przeczytać książkę o Janie Pawle II  oraz obejrzeć różne wspomnienia umieszczone na filmikach w Internecie . Chociaż w taki sposób mogę Go zobaczyć i poznać. Stwierdzam, że chociaż go osobiście nie poznałam to mocno pokochałam.
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