
Wieści  z  Morawicy 
 

Zakończyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu dla Lepszego Świata. Odjechali goście, 
opustoszało Morawickie Wzgórze i goszczące pielgrzymów domy. A my zostaliśmy z doświadczeniem, że 
wydarzyło się coś wspaniałego, co wstrząsnęło fundamentem naszej parafii i zmieniło tak, że już nigdy nie 
będzie jak przedtem !!!  

Pierwszy raz nasza społeczność doświadczyła „Odwiedzin” na taką skalę i takiego otwarcia się na 
drugiego człowieka. Dlatego możemy z całą stanowczością przyznać, że dane nam było przeżyć „na własnej 
skórze” hasło tegorocznego Spotkania „Kościół domem komunii w braterskiej życzliwości”. Trudno nam 
wprawdzie ocenić, jak wypadliśmy w oczach pielgrzymów, ale możemy zauważyć i ocenić zmiany w ludziach 
z naszej parafii. Wprawdzie, ktoś kto by chciał widzieć nagle efekty tego wydarzenia, nie znajdzie tego. Bo 
ewangelizacja dokonuje się w człowieku. Niemniej, wielu dotychczasowych sceptyków zostało mile 
zaskoczonych i wielu poruszonych świadectwami, występami i przemówieniami. 

W tym miejscu, na łamach strony Polskiej Grupy Promotorów – inicjatorów ogólnopolskich 
corocznych spotkań parafii zaangażowanych w nową ewangelizację – pragniemy serdecznie i gorąco 
podziękować Wszystkim za przyjazd i pobyt w skromnych progach mieszkańców morawickiej parafii. 
Dziękujemy kapłanom za posługę Słowa Bożego i Eucharystii podczas mszy św. w Sanktuarium „Nie lękajcie 
się” i na Morawickim Wzgórzu przy ołtarzu polowym. Dziękujemy świeckim z całej Polski, którym się 
„chciało chcieć” odwiedzić podkrakowską parafię i zobaczyć, jak sobie poczyna „sławny ks. W. Palmowski” i 
jego podopieczni. Jesteśmy wdzięczni za modlitwę w intencji tego spotkania, którą zanosiła za nas w Ziemi 
Świętej nasza droga koleżanka Marzenka Olędzka i wymodliła wspaniałą pogodę.  

Do dziś ludzie wracają refleksją do pamiętnych dni 18 i 19 sierpnia, jakby chcieli przedłużyć 
rozmową to dwudniowe Święto. Wspominają spotkanie w krakowskich Łagiewnikach w Sanktuarium bł. 
Jana Pawła II, gdzie w szczególny sposób wybrzmiewa jego nauka o Kościele jako Wspólnocie. Tam po 
zawiązaniu wspólnoty, ks. bp Damian Muskus przewodniczył Eucharystii, podczas której składaliśmy Bogu 
dziękczynienie za ten misyjny mandat zobowiązujący do budowania lepszego świata w duchu nauk Soboru i 
przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny. Dziękowaliśmy także za 60. rocznicę powstania Ruchu, którą 
wcześniej uczciliśmy Aktem Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 30 stycznia br. 

Miło jest wspomnieć również serdeczną atmosferę podczas prezentacji parafii, przeplataną 
występami zespołu ludowego „Nasz Tata”, który podbił serca widowni. I wymowny zaśpiew, który stał się 
hymnem pielgrzymów: 

„Tylko orły szybują nad granią, 
Tylko orłom nie straszna jest przepaść, 
Wolne ptaki wysoko latają, 
Już za chwilę wyfruniemy z gniazda...” 

Były też występy naszego lokalnego kabaretu, nagrodzonego gromkimi brawami. Wieczorne spotkanie 
zakończył wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski. 

Dzień następny obudził nas upalną, słoneczną pogodą, która towarzyszyła nam niezmiennie podczas 
wszystkich wydarzeń. W programie było zwiedzanie Polskiej Góry Przemieniania i Ogrodu Polskich 
Świętych, a także wysłuchanie patriotycznego koncertu naszego Chóru Szkolno-Parafialnego.  
Ukoronowaniem tej niedzieli było uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza 
Rysia (przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski), podczas 
której dziękowaliśmy Bogu za plony naszej ziemi, niosąc dożynkowe kosze w procesji z darami, w dostojnym 
korowodzie przedstawicieli 18 parafii całej Polski. Po porywającej homilii ks. biskupa i udzielonym 
błogosławieństwie przyszedł czas rozstania. Czas przekazania krzyża i księgi Pisma Świętego kolejnej parafii, 
tym razem do Malborka. 

Krakowska ziemia pożegnała pielgrzymów z żalem, ale i radością ze wspólnie przeżytych chwil, które 
wyzwoliły nas do zaufania i wzajemnego dzielenie się miłością.  

Wdzięczni Drogim Gościom za odpowiedź na rozesłane „wici” i za uczestnictwo w dwudziestym 
drugim „Pospolitym Ruszeniu” Nowej Ewangelizacji składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ ! 

 
Bogusława Krawiec 


