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CHRYSTUS 
BUDUJE TEN DOM
-  powiedział o Kościele bp Grzegorz Ryś 
podczas XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki parafii 
realizujących projekt odnowy i ewangelizacji 
w duchu Soboru Watykańskiego II. Odbyła się ona 
18-19 sierpnia w podkrakowskiej Morawicy.

MAŁGORZATA CICHOŃ

Unoszący się zapach żurku 
z kiełbasą i jajkiem na wspól
ny niedzielny obiad dla 700 

osób oraz 220  apetycznych ciast, 
upieczonych przez tutejsze gospo
dynie. 185 rodzin przyjmujących na 
nocleg pielgrzymów. Własnoręcznie 
przygotowany ołtarz połowy. Cała 
logistyka związana z transportem 
i przebiegiem wydarzenia. A przede 
wszystkim -  przygotowanie litur
gii, formacja, jak również wytrwa
ła modlitwa. Wszystko wymagało 
pracy i poświęcenia tutejszych para
fian i duszpasterzy. Ale tak właśnie 
współtworzy się dom.

Szybują wysoko
447  osób, które przyjechały do Mora
wicy wraz ze swoimi kapłanami z 18 
parafii z 12 diecezji Polski -  to ludzie 
zaangażowani w Ruch dla Lepszego 
Świata. Goszczeni przez morawickie 
rodziny, dzielili się swoim przeżywa
niem wiaiy i doświadczeniem Kościo
ła jako wspólnoty wspólnot.

Podczas spotkania reprezentowane 
były parafie, zarówno z wiosek, jak 
i miast: Rozłazino, Darłowo, Kodrąb, 
Toruń, Brzeźnica, Łęczna, Lublin, 
Krosno (2 parafie), Szewna, Szów- 
sko, Trzebinia, Morawica, Brzesko, 
Przemyśl, Tarnobrzeg, Warszawa, 
Malbork (tam odbędzie się przyszło
roczna pielgrzymka). Niektóre z nich 
dopiero początkują w realizacji pro
jektu odnowy i ewangelizacji, inne są 
na tej drodze od ponad 20 lat.

18 sierpnia pielgrzymi odwiedzili 
sanktuarium bł. Jana Pawła II, bazyli
kę Bożego Miłosierdzia, uczestniczyli 
w Eucharystii pod przewodnictwem 
bp. Damiana Muskusa. Wieczorem 
przy plebanii kościoła św. Bartłomie
ja w Morawicy delegacje pielgrzymów 
opowiadały o ewangelizacji we włas

nych parafiach, m.in. przez organi
zowanie różnorodnych wydarzeń, 
prowadzenie gazetek, rolę posłańców, 
działalność rad. Świadectwom towa
rzyszył występ zespołu regionalnego 
„Nasz Tata”, z programem krakow
skim i elementami patriotycznymi. 
„Tylko orły szybują nad granią” 
-  śpiewano wspólnie z artystami, 
a „dyrygował.” ks. Władysław Pal- 
mowski, tutejszy proboszcz.

Mądrość daje swoje, 
a głupota -  kradzione
W niedzielę pielgrzymi wraz ze swo
imi gospodarzami z morawickiej 
parafii uczestniczyli we Mszy św., 
odprawionej przez bp. Grzegorza 
Rysia -  przewodniczącego Zespołu 
ds. Nowej Ewangelizacji przy Kon
ferencji Episkopatu Polski. Podczas 
homilii nawiązał on do przypadają
cego na ten dzień czytania z Księgi 
Przysłów (Prz 9, 1-6):

-  Mądrość buduje dom, a nie 
szkołę. Nie zaskaku je w as to? 
Zamiast budować klasy, zastawia 
stół i zaprasza na posiłek ( ...) . Nie 
zaprasza na wykład, tylko do prze
życia komunii (...). Mądrość buduje 
dom w sposób poważny, cierpli
wy, tworząc relacje między ludźmi. 
Głupota też ma swój stół. Czym te 
stoły się różnią, skoro teoretycz
nie można na nich zjeść to samo? 
Różnica jest jedna ( ...) . Mądrość 
nabiła swoje zw ierzęta, podała 
swoje wino, nakryła swój stół. 
Głupota daje kradzione i jeszcze 
mówi: „kradzione jest lepsze”. Nic 
cię nie kosztowało, żadnego wysił
ku, a dostałeś. M ądrość-naw et jak 
daje to samo -  karmi nas chlebem, 
przy którym możemy coś robić, 
który jest owocem ludzkiej pracy. 
Czyni z nas partnerów.

W procesji z darami każda parafia niosła m.in. program pracy na najbliższy rok

Jeśli marzy nam się Kościół, który 
jest domem, to musimy przyjąć, 
że inicjatywa jest po stronie Pana 
Boga. Mądrość, Logos, buduje Koś
ciół w sposób poważny, zaprasza
jąc nas do udziału w tym dziele. To 
Chrystus buduje ten dom. Każdego 
z nas łączy najpierw z Sobą (...). 
Budowa domu dokonuje się przy 
tym stole, którym jest Eucharystia
-  mówił Ksiądz Biskup.

Odnowa i ewangelizacja parafii
Ruch dla Lepszego Świata powstał 
z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego 
SJ (1908-79). Ten włoski jezuita, po 
II wojnie światowej głosił potrzebę 
głębokiej odnowy świata poprzez 
odnowę Kościoła. Kapłan był przeko
nany, że do tego zadania potrzebna 
jest grupa, która łączyłaby wszystkie 
powołania, choć szczególną w niej 
rolę mieli spełniać ludzie świeccy. 
Grupa Promotorów Ruchu, zachęco
na przez Piusa XII i jego następców, 
przeżywała okres szybkiego rozwo
ju w latach przygotowania Soboru, 
w zm acniając tzw. nurt promocji 
laikatu. Podczas soborowych sesji 
o. Lombardi spotkał się z blisko 1200 
biskupami z całego świata, którzy 
przeżywali 3-tygodniowe ćwiczenia 
wspólnotowe. Przygotowywały one 
do tworzenia lokalnych grup zaan
gażowanych w promowanie odno
wy i nawrócenia w życiu Kościoła. 
W 1971 r. rozpoczęto projekt dusz

pasterski Nowy Obraz Parafii (obec
nie pod nazwą: Parafialny Projekt 
Odnowy i Ewangelizacji), który daje 
konkretny instrument wprowadza
nia soborowych przemian w realiach 
wspólnoty parafialnej.

-  To program, który je s t dla 
wszystkich; dla tych, którzy są bli
sko parafii, jak  i dla tych, którzy 
są daleko. Łączy wszystkie grupy 
parafialne, daje pewną św iado
mość, duchowość oraz plan działa
nia. Wdraża uniwersalizm Kościoła 
i prowadzi do współuczestnictwa, 
w spółdziałania i współodpowie
dzialności -  mówi ks. Stanisław  
Zając, dyrektor Polskiej Grupy Pro
motorów. Były proboszcz z Łęcznej 
k. Lublina obecnie pomaga parafiom 
w Polsce, Mołdawi, Łotwie i na Ukra
inie. -  Chcąc odejść od mentalności 
indywidualistycznej i klerykalnej, 
podejmujemy wysiłek duszpaster
stwa wspólnotowego -  wyjaśnia 
ks. Zając. -  Duchowni i świeccy gro
madzą się, aby wspólnie odkrywać 
znaki czasu, przez które Bóg obja
wia swoją wolę w danym momen
cie historii. Odpowiedzią na Boże 
wezwanie jest program. Wszystkie 
inicjatywy są precyzyjnie zaplano
wane i później ocenione. To daje 
możliwość obserwowania wzrostu, 
jaki dokonuje się we wspólnocie 
Ludu Bożego.

Więcej na temat Ruchu można 
przeczytać na www.mmm.org.pl .□
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